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Eselsohr er en ny, læseværdig og lærerig frilæsningsserie. Den er ind -
delt i to sværhedsgrader og består af fiktions bøger om spændende 
og underholdende emner fra elevernes hverdag og af faktabøger, der 
giver eleverne indblik i tyske kultur- og samfundsforhold.

■ Fiktions- og faktabøger i to sværhedsgrader til 7.-10. klasse

■ Masser af illustrationer, der støtter læseforståelsen

■ Elevnære og tyskfaglige emner 

■ Website med indtalinger og opgaver 

Se mere på eselsohr.gyldendal.dk

Lies los!
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

• Engelsk fra første færd
• Aktive og medskabende elever
• Ny digital legeplads i PosterRoom
• Tydelige læringsmål

Yes we can – til en ny generation 
I Yes we can leger eleverne med billeder, ord og lyd 
og går på opdagelse i sproget på en helt ny måde.
Læs mere på alinea.dk/yeswecan

Yes we canYes we can
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Nyt grundsystem til engelsk
1.-2. klasse

M
y B

ook 2Yes we can

M
y B

ookYes we can

Har du bog,
 har du web! 

Engelsk · 2. klasse · Elevbog/W
eb

Yes w
e can  M

y Book 2

Yes we can støtter og inspirerer elever og lærer til at tale 
 engelsk helt fra starten. Eleverne lærer ord, sætningsmønstre 
og strategier, så de hurtigt kan forstå og selv bruge sproget. 
Gennem en tryg progression og systematisk ordforrådsarbejde 
får de den bedste start på engelsk.

Yes we can for 2. klasse består af

• My Book/Web
• Teacher’s Book/Web med 
 - tavlebog til IWB
 - boks med 121 flashcards
 - plakater til ordforrådstræning
• yeswecan.alinea.dk

Med Yes we can får eleverne

• en sikker start på engelsk, hvor de lytter, leger, taler og synger
• udforskende, kreative og engagerende aktiviteter
• det digitale PosterRoom, hvor de kan udfolde sig kreativt med 
 ord, billeder og lyd

Med Yes we can får læreren

• tips og inspiration til den omfattende lærerpakke
• udtalefilm, som hjælper eleverne til en god og sikker udtale
• PosterRoom til at tilrettelægge og konkretisere elevernes   
 ordforrådsarbejde

Engelsk · 2. klasse · Elevbog/Web

Sara Hajslund og Louise Holst Tollan  
Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt og Elisabeth Moen

alinea.dk

ISBN 978-87-23-514905
9 788723 514905

97887235149059788723514905_omslag.indd   1 20/01/2017   07.29
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ook 1Yes we can
Yes we can støtter og inspirerer elever og lærer til at tale 
 engelsk helt fra starten. Eleverne lærer ord, sætningsmønstre 
og strategier, så de hurtigt kan forstå og selv bruge sproget. 
Gennem en tryg progression og systematisk ordforrådsarbejde 
får de den bedste start på engelsk.

Yes we can for 1. klasse består af

• My Book/Web
• Teacher’s Book/Web med 
 - tavlebog til IWB
 - boks med 98 flashcards
 - plakater til ordforrådstræning
• yeswecan.alinea.dk

Med Yes we can får eleverne

• en sikker start på engelsk, hvor de lytter, leger, taler og synger
• udforskende, kreative og engagerende aktiviteter
• det digitale PosterRoom, hvor de kan udfolde sig kreativt med 
 ord, billeder og lyd

Med Yes we can får læreren

• tips og inspiration til den omfattende lærerpakke
• udtalefilm, som hjælper eleverne til en god og sikker udtale
• PosterRoom til at tilrettelægge og konkretisere elevernes   
 ordforrådsarbejde

Engelsk · 1. klasse · Elevbog/W
eb

Yes w
e can  M

y Book 1

alinea.dk
Engelsk · 1. klasse · Elevbog/Web

Sara Hajslund og Louise Holst Tollan 
Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt og Elisabeth Moen

ISBN 978-87-23-512505

Har du bog,
 har du web! 

alinea.dk

9788723512505_omslag.indd   1 19/01/2017   13.48

– til en ny generation

Har du bog,
 har du web! 

Se mere på alinea.dk

Leg sproget ind, og løft 
begynderundervisningen i 
engelsk til et helt nyt niveau.

Eng
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Far holder søn  
hjemme fra test
»De nationale test er noget 
vrøvl, og jeg så gerne, at 
min søn slap ... Men sådan 
er der så meget, og jeg tror 
ikke, at vi har brug for, at 
alle mulige forældre skal gå 
via Facebook og promovere 
deres ideologiske budskaber 
(eller hvad det er) med os 
som ufrivillige deltagere«.
Per Frederiksen

»… det handler vel også 
om, at skolerne lytter til 
forældrenes ønsker. Og så 
kan man vist knap ligestille 
DNT (de nationale test, re-
daktionen) med halalkød 
og bad efter idræt. Foræl-
drene skal bestemt ikke 
sætte dagsordenen i folke-
skolen, men DNT har intet 
med folkeskolen at gøre«.
Jeppe Christiansen

»Det er en meget interes-
sant problemstilling, som 
Jeppe Søe rejser, og skolen 
og ministeriet gør klogt i at 
efterprøve, om det juridisk 
er holdbart. Vi har under-
visningspligt i Danmark, så 
derfor kan forældre ikke fri-
tage deres børn for under-
visning. Men er testen en 
del af undervisningen?«
 Alexander von Oettingen

Nu er det forår, og oven i det kan man ane små spirer af muligheder i forhold 
til inklusionsøvelsen i folkeskolen. Ifølge politikerne har inklusion aldrig været en spa-
reøvelse, men alligevel er det realiteten de fleste steder. Spirerne ernæres af, at der er 
løsnet op i reglerne, og af nogle positive erfaringer, man kan lære af. 

Elever med særlige behov har altid trykket på nogle særligt følsomme lærerknapper. 
De fleste lærere har valgt jobbet for at undervise alle børn og udstyre dem med en bal-
last, så de kan få et godt liv. Derfor trækker det tænder ud, når læreren ikke er i stand 
til at nå alle eleverne.

Hvis der i en klasse med 28 elever sidder fire-fem med særlige behov, opstår et di-
lemma, som rammer midt i både hjertet og lærerprofessionalismen. Selv ikke med de 
bedste intentioner og den bedste uddannelse kan det lykkes at sørge for at nå alle.

Inklusion handler om fællesskab, og ingen er jo imod en dagsorden, som siger, at 
der skal være plads til alle. Men i realiteten er der tale om benhård økonomisk styring.

De fleste kommuner kører efter nogle økonomiske modeller, som betyder, at den 
skole, som sender elever i specialtilbud, selv skal betale. Skolelederne tvinges til at 
vælge mellem de mange, vikarkontoen og den enkelte med særlig behov.

Men nu er der opstået en ny mulighed, fordi regeringen har fjernet målsætningen 
om, at 96 procent af eleverne med djævelens vold og magt skal undervises i almensko-
len. I sig selv giver det ingen forbedringer for hverken elever eller lærere. Det kan kun 
ske, hvis kommunerne også ændrer den økonomiske model, som holder skolelederen 
og lærerne i et jerngreb. 

Kan man det?
Ja, faktisk. For der er kommuner, som styrer efter andre modeller. 26 ud af 156 spe-

cialskoler har haft et stigende elevtal i de senere år. 
Bor man for eksempel i Nyborg eller Kolding, har den enkelte skole mulighed for at 

sende elever videre til et specialtilbud via forskellige centrale puljer. Kommunen har 
valgt, at det skal være barnets behov, som er i centrum:

»Vi vil hellere sikre de bedste lærings- og uddannelsesmæssige muligheder for det 
enkelte barn end lade skoletilbuddet afgøres af gulerodsspekulationer, hvor børn bliver 
gidsler, siger en politiker i Kolding. 

I disse »best practice-tider« burde kommunerne tage på 
besøg hos hinanden for at lære, hvordan det kan gøres. 

Samtidig er der ikke tale om, at man går tilbage til de gamle specialskoler. I dag fun-
gerer for eksempel specialskolen i Nyborg som både skole, beredskab og 
videnscenter. Her kan almenskolen hente konkret støtte til inklusio-
nen. Og eleverne går på skolen så kort tid som muligt:

»Vi er som et sygehus, der kun holder på 
patienterne, så længe det er nødvendigt«, 
siger en leder. 

Så grib foråret, sæt eleverne først, 
og spring ud i en ny model. 

 

Væk med 
inklusionsgidsler
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Eselsohr er en ny, læseværdig og lærerig frilæsningsserie. Den er ind -
delt i to sværhedsgrader og består af fiktions bøger om spændende 
og underholdende emner fra elevernes hverdag og af faktabøger, der 
giver eleverne indblik i tyske kultur- og samfundsforhold.

■ Fiktions- og faktabøger i to sværhedsgrader til 7.-10. klasse

■ Masser af illustrationer, der støtter læseforståelsen

■ Elevnære og tyskfaglige emner 

■ Website med indtalinger og opgaver 

Se mere på eselsohr.gyldendal.dk

Lies los!
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I N D H O L D

Forhandling
Hvordan kommer  

lærernes arbejdstid  
i spil?

166

OK18

CANADA  
OVERSAT TIL DANSK  
SKOLEVIRKELIGHED
Rigtig mange kommuner har brugt rigtig mange 
penge på vidensrejser til Ontario. På Nordagersko-
len i Ringe er læringsvejledningen blevet udviklet 
efter en Canada-tur, mens Vejle har valgt at invitere 
Ontario til Danmark og efteruddanne alle lærere.

KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Det nye vurderingsmateriale Grammatisk Undersøgelse af 
Dansk som andetsprog (GrUD)  gør det muligt at kortlægge 
og følge den grammatiske sprogudvikling hos børn, der mø-
der dansk som andetsprog. 

Med dette materiale bliver du tidligt opmærksom på børn, der 
viser tegn på en forsinket udvikling af sit andetsprog og får 
afdækket, om de sproglige vanskeligheder skyldes en sprog-
forstyrrelse hos barnet eller en mangelfuld eksponering for 
andetsproget i barnets miljø.

Udviklet af Eva-Kristina Salameh. Oversat og bearbejdet til 
dansk af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh. 

GrUD består af en manual, et billedhæfte og et registrerings-
hæfte.

Komplet sæt 795 kr. ekskl. moms.

Bogen Børn med 
flere sprog giver dig 
adgang til den nyeste viden 
på området og uddyber den 
teoretiske baggrund for vur-
deringsmaterialet. Desuden 
præsenteres nye metoder til 
at undersøge børnenes tileg-
nelsesfaser og til at udrede og 
støtte de flersprogede børn, 
der er i færd med – eller i ri-
siko for – at udvikle sproglige 
vanskeligheder.

Henvender sig til logopæder, 
lærere samt sprog- og læse-
vejledere.

Af Eva-Kristina Salameh, 
Helle Iben Bylander og 
Trine Kjær Krogh 

239,20 kr. ekskl. moms

Eva-Kristina Salameh

Grammatisk undersøgelse af dansk som andetsprog

 Registreringshæfte

Dansk oversættelse og bearbejdning af 
Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh  Dansk Psykologisk Forlag 

UNDERVISER DU BØRN MED 
DANSK SOM ANDETSPROG?

LÆS 
MERE PÅ
DPF.DK
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Faglig fornøjelse
Camilla Kjeldgaard 

bruger yoga i  
undervisningen.

28

Inklusion imod 
strømmen

I stedet for at skære i 
elevtallet har politikerne 
i Kolding styrket kom-

munens specialskoler, så 
deres elevtal er vokset 
med 32 procent. Det 
får politikerne ros for.

Læringens DNA 
Neurobiolog Theresa 
Schilhab har skrevet 

doktorafhandlin-
gen »Homo concre-
tus« om læringens 
DNA – og hvor den 
tavse viden sidder.

Fotokonkurrence 
 i naturfag

Udnyt de smukke og 
vilde produkter, ele-

verne eksperimenterer 
med i naturfagstimer-
ne. Tag et billede, og 
vind en fed oplevelse 

for klassen. Læs mere 
på Spot-siden. 

Vidensturisme
Jeg er model i undervisningen ................./  6

Fra Risskov til Ontario til Risskov ............/  9
Forsker: Ontario er væsensforskellig  
fra Danmark................................................./  10
Lærer i Esbjerg: Vi kan ikke mærke 
inspirationen fra Ontario .........................../  11

Folkeskolen.dk .................................../  12

OK 18
Kredsformænd: Hvordan stiller lærerne 
krav om arbejdstid? .................................../  16

KL: Vi vil ikke åbne lærernes arbejdstid ../  17 
Chefforhandler: OK 18 kan blive der,  
hvor samarbejdstraditioner brydes ........../  17 

Debat
DLF mener .................................................../  18 

Netdebat ....................................................../  18

Læserbreve ................................................../  19

Læring og neurobiologi
Homo concretus – mennesket lærer  
ved sansning .............................................../  20 
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Det indre anker .........................................../  24
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På Nordagerskolen 
i Ringe har lærings-
vejleder Eva Juhl Skov 
fundet inspiration i 
Ontario til at skabe pro-
fessionelle læringsfæl-
lesskaber. Med vægt på 
inspiration, understre-
ger hun, for ideerne fra 
Canada kan ikke bare 
overføres til Danmark 
uden en fortolkning.
T E K S T :  H A N N E  H E L L I S E N

F O T O :  H U N G  T I E N  V U

ONTARIO PÅ DANSK
Fra Danmark til Ontario og fra Ontario til Danmark. Mange danske skoleledere, 
kommunale forvaltningsfolk og lærere har i de seneste år rejst til den canadi-
ske provins for at hente inspiration i dennes skolesystem. Det har vakt både 
undren og nogle steder vrede, at tusindvis af kroner bliver brugt på rejser. 

I Esbjerg har skoleforvaltningen for eksempel foreløbig brugt over en mil-
lion kroner. Der er ingen samlet opgørelse over, hvor mange millioner kroner 
der er brugt på videns- og inspirationsrejser til Ontario – eller som en forsker 
kalder det: vidensturisme. 

Men hvad får skolerne i Danmark ud af rejserne til Canada? Folkeskolen 
har set på, hvordan ideerne og erfaringerne fra Canada er blevet til virkelighed 
på nogle danske skoler.

6 /  F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 1 7

Vejleder om inspi  ration fra Canada: 

 JEG ER  MODEL I  
UNDER VISNINGEN

149520 p06-11_FS0717_Vidensturisme.indd   6 03/04/17   16.04



F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 1 7  /  7 

»Lærerne kigger mere på os, end vi kigger 
på dem. Det er ikke så grænseoverskridende 
for lærerne, for vi underviser elever sammen 
med dem«.

Det fortæller Eva Juhl Skov om sin og 
kollegaen Christian Svenstrups rolle som 
henholdsvis læringsvejleder og it-vejleder på 
Nordagerskolen i Ringe. Deres vejlederrol-
ler er inspireret af skolesystemet i provinsen 
Ontario i Canada, hvor der er stort fokus på, 
at lærerne bliver vejledt i at bruge de bedste 
metoder i undervisningen, samtidig med at 
indsamlede data om eleverne viser, hvor der 
skal sættes ind i undervisningen.

I efteråret 2015 rejste Eva Juhl Skov til 
Ontario sammen med 11 andre lærere samt 
fire-fem skoleledere og forvaltningsfolk fra 
Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen hav-
de reserveret 12 pladser, som kommunens læ-
rere kunne søge om at få. På dette tidspunkt 
var Eva Juhl Skov i gang med sin afsluttende 
PD-opgave om professionelle læringsfælles-
skaber, og hun var derfor interesseret i at se, 
hvordan canadierne håndterede vejledning af 
lærere og elever.

Ministeriet udsender vejledere til skoler
Ontarios undervisningsministerium har ansat 
lærere, som tager ud på en skole og vejleder 
andre lærere over en længere periode i, hvil-
ke metoder de kan benytte, for at børnene 
lærer mere. Vejledningen tager blandt andet 

Eva Juhl Skov synes, det var 
en stor oplevelse at komme til 
Canada, men det er ikke no-
get, hun nødvendigvis vil gøre 
igen. Hun var for eksempel ikke 
imponeret over niveuaet i den 
matematikundervisning, hun 
overværede.

Christian Svenstrup vej-
leder eleverne Lukas og 
Patrick i, hvordan gyro-
sensoren i robotten virker, 
mens lærerne Bjarne Høg 
og Martin Gordon lyt-
ter med.

Vejleder om inspi  ration fra Canada: 

 JEG ER  MODEL I  
UNDER VISNINGEN
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udgangspunkt i skolens data om elevernes 
præstation. Her kan vejlederne se, hvor der 
er behov for at sætte ind og forbedre under-
visningen. Derudover var lærerne gode til at 
vidensdele med hinanden, og det hæftede 
Eva Juhl Skov sig meget ved.

»Lærerne mødtes for eksempel i frikvar-
teret og lærte hinanden om et computerpro-
gram«.

Det var en stor oplevelse at komme til 
Canada og se, hvordan de har indrettet deres 
skolesystem, men Eva Juhl Skov var ikke impo-
neret over niveauet i den matematikundervis-
ning, som hun overværede. Den største inspi-
ration fandt hun ved et besøg på et Teacher’s 
College, hvor de også solgte bøger. Her faldt 
hun tilfældigt over en bog om professionel 
kapital af Andy Hargreaves og Michael Fullan. 
Den handler om, hvordan man som lærer hele 
tiden skal udvikle sin profession gennem pro-
fessionelle læringsfællesskaber. En vision, der 
også ligger bag skolesystemet i Ontario. 

»Vi har alle en menneskelig kapital (viden, 
kompetencer og erfaringer, redaktionen), og 
den skal vi dele ud af.  Jeg har mere uddan-
nelse end mine kollegaer, så jeg kan støtte 
og vejlede de andre lærere i deres undervis-
ning«, forklarer Eva Juhl Skov. 

Vejledning gennem undervisning
I modsætning til i Ontario er Eva Juhl Skovs 
og Christian Svenstrups vejledning proaktiv.

»Vi skal give lærere og elever redskaber til 
undervisningen i stedet for kun at være reak-
tive og sætte ind, når børnene har oplevet for 
mange nederlag og er blevet modløse. Det var 
ikke det, som jeg så skete i Canada«, fortæller 
Eva Juhl Skov. Derudover prioriterer hun og 
kollegaen også at undervise og forberede for-
løb frem for blot at vejlede mundtligt.

»Vi har taget skridtet videre, og vi går ud 
som modeller i undervisningen. I stedet for 
at påpege fejl giver vi principper videre for, 
hvordan man kan tilrettelægge undervisning, 
ved at vise det. Det handler om at vise under-
visning i stedet for at fortælle om det«, for-
klarer Eva Juhl Skov. I praksis underviser hun 
eller Christian Svenstrup elever og lærere på 
samme tid, hvis lærerne skal lære nye didakti-
ske metoder eller måder at anvende teknik på 
i undervisningen. Bagefter er der feedforward 
mellem lærer og vejleder, altså hvor spar- Christian Svenstrup har været it-vejleder siden 2012, og Eva Juhl    Skov har været læringsvejleder siden 2010. Det største afsavn er ikke at have en fast klasse.

Christian Svenstrup (til højre) viser lærerstuderende Christian Hansen, hvordan de nyligt indkøbte virtual reality-briller 
fungerer. En del af arbejdet handler også om teknisk vejledning.

VIDENS- 
TURISME

ringen handler om, hvordan læreren selv kan 
bruge en metode eller teknik næste gang.

»Tanken er, at vi fjerner stilladset for læ-
reren hen ad vejen. Næste gang er jeg måske 
kun med i de første ti minutter af timen«. 

Med denne vejledningsform kommer Eva 
Juhl Skovs kollegaer også til at se, når hun 
begår fejl i undervisningen, eller hvis noget 
ikke virker, men det er kun med til at øge til-
liden. Meningen er nemlig, at lærere og vej-
ledere skal kunne komme til hinanden med 
problemer eller ønsker til undervisningen. 
Derudover holder de to vejledere et ugentligt 
møde med skolelederen,  hvor de giver råd 
til, hvordan den almene undervisning kan 
gøres bedre. Eva Juhl Skov understreger, at 
denne vejledning kun kan lade sig gøre, fordi 
ledelsen har valgt at prioritere tiden til det. 
Eva Juhl Skov og Christian Svenstrup er såle-
des læringsvejledere på fuld tid.

»Vi er ikke overlærere«
I 8.na har Folkeskolen fået lov til at kigge med 
i timen »En naturlig forklaring«, hvor Chri-
stian Svenstrup skal vejlede elever og lærere i 
at bygge robotter med Lego Mindstorms. Selv 
om der pludselig er to ekstra personer i klas-
sen, som normalt ikke er fast til stede i under-
visningen, så har hverken de to fysiklærere 
eller eleverne fokus på, at Eva Juhl Skov og 
Christian Svenstrup også er i klassen. Timen 
begynder med oplæg til dagens arbejde med 
robotter, og hurtigt kaster eleverne sig over 
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Christian Svenstrup har været it-vejleder siden 2012, og Eva Juhl    Skov har været læringsvejleder siden 2010. Det største afsavn er ikke at have en fast klasse.

FRA RISSKOV 
TIL ONTARIO 
TIL RISSKOV
»Turen var en kæmpe energikilde i forhold 
til at bringe noget nyt tilbage, som ikke 
kun var floskler, men som vi selv kunne se 
havde en effekt i forhold til vores måde at 
tænke læring på«, fortæller viceskoleleder 
Lars Blaa bjerg Poulsen fra Risskov Skole i 
Aarhus. I foråret 2015 var han i Canada sam-
men med de øvrige ledere samt en lærer 
og pædagog fra skolen som led i udvik-
lingsprojektet »Professionelle læringsfælles-
skaber – som drivkraft for elevernes læring 
og trivsel«. Det er et samarbejde mellem 37 
skoler i Aarhus og Randers samt profes-
sionshøjskolen Via University College om, 
hvordan lærere, pædagoger og ledere kan 
professionalisere deres samarbejde med in-
spiration fra Canada. Projektet har fået 11,4 
millioner kroner fra Mærsk-fonden.

Helt konkret fik delegationen redskaber 
med hjem i forhold til at organisere under-
visning med synlige mål og feedback, men 
også hvordan man organiserer professionel-
le læringsfællesskaber med udgangspunkt i 
data og den enkelte elev.

»Det handler ikke om at give medarbej-
derne nye metoder, men om at få skabt en 
ny kultur om, hvordan man tænker læring 
og bruger data«, siger Lars Blaabjerg Poul-
sen. Ifølge ham har det virket, fordi under-
søgelser på skolen viser, at de nye tiltag 
sidder fast, når lærerne udarbejder forløb 
og årsplaner. 

Udfordringen med projektet har dog 
været, at det blev lanceret samtidig med 
skolereformen, og derudover er der altid en 
skepsis over for, om nye tiltag også vil have 
en effekt. Lars Blaabjerg Poulsen minder 
dog om, at det har taget flere år at få ændret 
Ontarios skolesystem.

»Vores projekt løber over tre år, og når 
man ikke kan se effekten, kommer der altid 
en diskussion om, hvorvidt det virker. Men 
det kan man ikke se allerede efter tre år. Vi 
må have tålmodighed, så vi kan se, om det 
har den ønskede effekt på sigt«, siger han. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

legoklodserne i små grupper, og Christian 
Svenstrup bliver hidkaldt til at løse tekniske 
udfordringer. Eleverne Lukas og Patrick vil 
have deres robot til at køre og dreje rundt, 
men den driller, og i stedet spørger de 
Christian Svenstrup om hjælp til at forklare, 
hvordan gyrosensoren i robotten fungerer.

»I Canada er vejlederne en form for over-
lærere, det er vi ikke her. Vi skal ikke kontrol-
lere eller rette lærernes undervisning. Det 
ville jeg ikke have det godt med«, siger Chri-
stian Svenstrup.

De to vejledere er opsøgende i forhold til 
Nordagerskolens lærere, hvis vejlederne har 
ideer til nye didaktiske eller tekniske tiltag, 
og lærerne kommer til dem med ønsker om 
ny viden om teknik og behov for hjælp til en 
klasse. For nylig kom en dansklærer til Eva 

Juhl Skov og fortalte, at det kneb gevaldigt 
med den skriftlige fremstilling i de danske 
stile i en af udskolingsklasserne. Derfra var 
det Eva Juhl Skovs opgave at lægge hovedet 
i blød for at finde ud af, hvad de kunne gøre 
for at løfte eleverne.

»Alt i alt handler det om at vise lærerne 
nogle andre tilgange til undervisning«, siger 
Eva Juhl Skov.

»Som vejledere skal vi være med til at 
træde nye stier især med it. Derfor går vi 
gerne med ud i klasserne og er ansvarlige  
for enkeltstående forløb, som vi har planlagt 
sammen med lærerne, og som vi evaluerer 
bagefter. På den måde bliver undervisningen 
udviklet, og vi gør ikke bare, som vi altid har 
gjort«, siger Christian Svenstrup. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

149520 p06-11_FS0717_Vidensturisme.indd   9 03/04/17   16.04



10 /  F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 1 7

Forsker:  

ONTARIO ER  
VÆSENSFORSKELLIG  
FRA DANMARK
Når skolefolk drager til den canadiske provins Ontario som vidensturister, så 
skal de huske på, at skoletænkningen i Ontario har et helt andet udgangspunkt 
end i Danmark. Det kan give udfordringer i oversættelsen til danske forhold, 
men vi kan stadig tage ved lære, fortæller ph.d.-studerende Merete Storgaard.

Ud over en fysisk afstand på 6.000 kilome-
ter mellem Danmark og Ontario er der også  
forskelle i styringen af de to skolesystemer og 
ikke mindst skoletænkningen. Det fortæller 
Merete Storgaard. Hun er i øjeblikket ved 
at skrive en ph.d. på Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse, DPU, Aarhus Uni-
versitet, om skoleledelse i højtpræsterende 
skoler, hvor hun analyserer ledelse i Danmark 
og Canada. Hun peger på, at der er væsentli-
ge forskelle, som gør, at oversættelsesarbejdet 
ikke er helt ligetil.

»Hele udfordringen med Ontario er, at vi 
henter inspiration i et centraliseret system, i 
forhold til at vi selv har et mere decentralt sko-
levæsen«, siger Merete Storgaard og uddyber:

»Når man henter inspiration i Ontario, så 
henter man også inspiration i en styrings-
tænkning der er meget centraliseret, hvor vi 
i Danmark er vant til at tænke meget decen-
traliseret. Den danske skoleleder har mange 
flere administrative opgaver og forventes 
at drive strategisk ledelse i en kommunal 
organisation. Den canadiske skoleleder har 
et mindre selvstændigt ledelsesrum og færre 
administrative opgaver og er i stedet en in-
karneret pædagogisk leder«. Det er problema-
tisk, for det sætter den danske skoleleder i et 
krydspres.

Et andet dannelsessyn
Derudover er der generelt en anden dan-
nelsestænkning i det canadiske samfund, der 
ligesom alle andre angloamerikanske skolesy-
stemer har en mangeårig curriculumtradition.

»Derovre siger de: Make it right and learn 
how to do it better. Altså: Gør dit bedste og 

lær, hvordan du kan gøre det endnu bedre. I 
Danmark har vi et mere bredt dannelsesper-
spektiv, der ikke er så konkurrenceoriente-
ret«, siger Merete Storgaard og fortæller, at vi 
i Danmark plejer at sige: Du skal bare gøre dit 
bedste.

Ontario kan godt inspirere
Professor Per Fibæk Laursen fra DPU, Aarhus 
Universitet, har tidligere kaldt de mange sko-
lerejser til Ontario for en »modebølge«.

»I 90’erne rejste en strøm af skolefolk til 
New Zealand, som var det store forbillede 
i en periode, og siden så vi en tilsvarende 
strøm til Finland. Og nu er det så Ontario, der 
er kommet på mode. Nogle gange kan man 
godt undre sig over, hvad der kommer ud af 
sådan nogle besøg«, sagde Per Fibæk Laursen 
til Altinget sidste år.

Hvis man spørger Merete Storgaard, om 
det er en dårlig ide at tage til Ontario, så er 
hun ikke enig. Hun mener, at man især kan 
tage ved lære af, hvordan skolerne i Ontario 
får brudt den sociale arv.

»Der er masser af inspiration at hente vi-
denskabeligt set, og samtidig er der også nogle 
forskelligheder såsom centraliseringstraditio-
ner, dannelsesperspektiver og lignende, som 
er væsensforskellige, og som kan udfordre. 
Man kan ikke tage over og hente en quick fix 
solution«, siger hun. Hun peger også på, at 
denne form for vidensturisme, som vi oplever 
i dag, har eksisteret i mange år, hvor vi som en 
naturlig del af udviklingen også har skævet til 
skolesystemerne i New Zealand og Finland.

»Jeg ville synes, det ville være problema-
tisk at lade sig inspirere i USA, hvor de faktisk 

på ingen måder præsterer fagligt godt. Der 
ville jeg være bekymret. Men der er mange 
spændende steder at kigge efter, for eksempel 
gør Estland det også godt i Pisa 2015«, siger 
Merete Storgaard. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

»Hele udfordringen 
med Ontario er, at vi 
henter inspiration i  
et centraliseret  
system, i forhold til at 
vi selv har et decen-
tralt skolevæsen«.
Merete Storgaard,
DPU, Aarhus Universitet, skriver ph.d. om skole-
ledelse i højtpræsterende skoler

T E K S T :  H A N N E  H E L L I S E N

VIDENS- 
TURISME

Foto: UCL
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Lærer i Esbjerg:  

VI KAN IKKE MÆRKE  
INSPIRATIONEN FRA ONTARIO

»Færgebilletten til 
Fanø koster ikke så 
meget, og der har 
man trods alt det  
højeste gennemsnit  
i landet uden for 
 whiskybæltet«.
Kenneth Nielsen
Formand for Esbjerg Lærerforening

23.000 kr.
 
Det koster cirka 23.000 
kroner at rejse til 
Canada med University 
College Lillebælt. Dertil 
kommer udgifter til 
frikøb af lærere, der er 
med, og diæter til de 
udsendte.

Fra Ontario  
til Vejle
Vejle Kommune har også hentet inspira-
tion fra Canada i politikernes forsøg på 
at opnå et fagligt løft for kommunens 
elever. Men i modsætning til de fleste 
kommuner har Vejle valgt at fragte ud-
dannelsesfolk fra Ontario til Danmark i 
stedet for at sende udvalgte skoleledere, 
forvaltningsfolk og lærere den anden vej. 
Resultatet er, at alle kommunens skoler 
i sidste efterår havde besøg og mulighed 
for sparring med en konsulent fra On-
tario ud fra fire udvalgte fokusområder. 
De fire områder, som kommunen satser 
på, er læringsmål og succeskriterier, dif-
ferentieret læring og ledelse, støttende 
og nysgerrig feedback samt vurdering for 
og af læring.

I marts måned er canadiske under-
visere igen fløjet til Vejle, og her har alle 
lærere og pædagoger været på workshop 
med canadiske undervisere. Alt i alt har 
1.600 medarbejdere fået inspiration og 
føling med den praksis, der udfolder sig i 
de Ontario’ske klasseværelser.

Esbjerg Kommune har netop sendt 30 lærere 
og skoleledere af sted til Ontario. Det er femte 
gang, en delegation fra kommunen rejser 
derover, og kredsformand Kenneth Nielsen er 
ikke begejstret, mens lærer og tillidsmand Lars 
Overgaard Larsen ikke kan se nogen ændringer 
i skolepolitikken på trods af de mange besøg.

Alt i alt kommer turen til at koste cirka 
16.000 kroner per mand eller knap en halv 
million kroner i alt for 30 personer, men ifølge 
konstitueret skolechef Ulla Visbech får kommu-
nen noget for pengene.

»Vi tager derover for at lære og blive inspi-
reret. Jeg tror, at hvis vi virkelig skal rykke os 
i den omstilling, vi har gang i lige nu, skal folk 
derover og reelt se, hvad de gør anderledes. 
Vi kan allerede mærke, hvor meget vi har ryk-
ket os efter de tidligere besøg. Så jeg mener 
virkelig, at det er alle pengene værd«, har Ulla 
Visbech udtalt til JydskeVestkysten.

Færgebilletten til Fanø er måske givet bedre ud
Formanden for Esbjerg Lærerforening, Ken-
neth Nielsen, er dog ikke enig. Han mener, at 
kommunens prioriteringer sender forkerte sig-
nalværdier, fordi der samtidig ikke er råd til, at 
kommunens lærere kan overnatte sammen med 
elever på ture. Her må forældre træde til.

»Jeg har ønsket de deltagende i turen god 
rejse, og jeg håber, at de får noget godt med 
hjem derovrefra. Men min personlige holdning 
er: Ville der ikke være steder i Danmark, hvor 
vi kunne se spændende skole, men hvor rej-
seudgiften ikke nødvendigvis fyldte så meget? 
Færgebilletten til Fanø koster ikke så meget, og 
der har man trods alt det højeste gennemsnit i 
landet uden for whiskybæltet. Det kunne være, 
man skulle se på det også«, siger han. Kenneth 
Nielsen kan godt se, at der er en vis logik i, at 
kommunerne vil til Ontario, fordi skolerefor-
men bygger på erfaringerne derfra. Men han 
minder om, at man også skal se, hvad der er 
sket i Ontario siden 2013. Blandt andet har der 
været massive strejker blandt lærerne.

Rejseudgifter for 1,3 millioner
Det er femte gang, kommunen sender folk til 
Canada, og ifølge en opgørelse fra netmediet 

Altinget i november havde Esbjerg Kommune 
dengang brugt cirka 841.500 kroner. Oven i det 
kommer så 480.000 kroner for den seneste tur. 
Det giver en samlet udgift på over 1,3 millioner 
kroner, og det er faldet lærer og tillidsrepræ-
sentant på Urbanskolen, afdeling D, Lars Over-
gaard Larsen for brystet. Han er fortørnet over 
politikernes prioriteringer.

»Hvilke konkrete tiltag har disse ture med-
ført for Esbjerg Kommunes skolepolitik? Ingen 
set fra et gulvperspektiv. Tværtimod har vi væ-
ret vidne til omstruktureringer og besparelser 
på skoleområdet, en politik, som ligger milevidt 
fra de forbilleder, man nu forsøger at efter-
ligne«, skriver Lars Overgaard Larsen i et læser-
brev i JydskeVestkysten. Han efterlyser i stedet, 
at politikerne bruger penge på efteruddannelse 
af alle lærere i Esbjerg Kommune i stedet for 
kun at sende udvalgte få til Ontario.

Kenneth Nielsen hører også, at spredningsef-
fekten fra de tidligere Ontario-ture er begræn-
set ude på skolerne, blandt andet fordi der 
mangler tid til, at lærerne kan sætte sig ind i, 
om der er noget at lære fra Ontario og hvad i 
så fald. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Læs også

»Lærerne skal tale med hin-
anden om god undervisning« 
– interview med Mary Jean Gal-
lagher, tidligere departements-
chef i Canada.
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For de lærerstuderende på det nye Campus 
Carlsberg blev det første halvår præget af 
et voldsomt skemakaos, hvor flere stude-
rende oplevede at skulle være flere steder 
på samme tid, og at skemaerne først kom i 
sidste øjeblik. 

Derfor giver fusionsplanerne anledning 
til bekymring hos Lærerstuderendes Lands-
kreds.

»Sammenlægningen af uddannelserne 
til det nye Campus Carlsberg medførte en 
række problemer, som havde konsekvenser 
for både studerende og undervisere. It-
systemerne kunne ikke håndtere de mange 

studerende på samme adresse, og ledelsen 
havde svært ved at håndtere de udfordrin-
ger, det medførte«, lyder det fra formand for 
Lærerstuderendes Landskreds Jenny Maria 
Jørgensen. Hun fortsætter: 

»Samtidig blev der i sammenlægningen 
sparet på administrativt personale, hvilket 
har betydet, at de studerende har haft svært 
ved at få råd og vejledning. Vi frygter, at lig-
nende problemer vil opstå i fusionen«.

Hans Beksgaard er formand for en del af 
underviserne på professionshøjskolerne. Han 
ser udviklingen som en »logisk opfølgning« 
for at gøre professionsuddannelserne mere 

robuste over for forskelle i taxametertildeling, 
men:

»Samtidig må vi konstatere, at de mange 
omstruktureringer og besparelser siden 
2008 har trukket tænder ud og haft en me-
get negativ effekt på arbejdsmiljø og studie-
miljø«. 

»Så forudsætningen for, at den nye fusion 
lykkes, er, at medarbejdere og studerende 
denne gang inddrages i processen, og at man 
har fokus på miljø og ordentlige arbejdsbetin-
gelser«, siger Hans Beksgaard. 
bje@folkeskolen.dk

28. marts 2017 | kl. 15.35

Bondo og Ziegler uenige: 
Er der plads til lønstigninger til offentligt ansatte?

31. marts 2017 | kl. 10.29

Anders Bondo Christensen er formand for 
lærerne og for hele Forhandlingsfællesskabet. 
Dermed står han i spidsen for 571.000 an-
satte i regioner og kommuner, der skal have 
en ny overenskomst i april 2018. Han fortæl-
ler, at der er plads til offentlige lønstigninger:

»Om lidt kommer arbejdsgiverne og 
siger, at der er en stram økonomi. Det vil 
undre mig andet. Så vil jeg henvise til, at 
nationalbankdirektør Lars Rohde har sagt, 
at der er plads i økonomien til lønstignin-
ger. Jeg håber, at det også gælder vores 

område. At vi også får del i opsvinget«, si-
ger han.

KL’s Michael Ziegler er uenig:
»De faktiske forhold er, at den kommunale 

økonomi er under pres i de kommende år«, 
siger han og peger på, at selvom ompriorite-
ringsbidraget er afskaffet, så er der i stedet 
kommet et moderniserings- og effektivise-
ringsprogram. Og peger på, at flere ældre og 
flere diagnoser skaber pres på den kommu-
nale økonomi, og at regeringen har forudsat 
en maksimal vækst på 0,3 procent.

Formand for Lærerstuderendes Landskreds Jenny Maria Jørgen-
sen frygter, at fusionen vil genoplive de store skemaudfordringer, 
som de studerende på Campus Carlsberg tidligere har været 
udsat for.

UCC og Metropol har planer om fusion af de to  
hovedstadsprofessionshøjskoler. De lærerstuderende  
er bekymrede for, at det vil føre til skemakaos.

Lærerstuderende 
frygter nyt skemakaos 
ved fusioneret  
læreruddannelse

Læs mere om OK 18 på side 16-17. 
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21. marts. 2017 | kl. 13.16

Skolebestyrelser:  
Pengene rækker ikke  
på tre ud af fire skoler

Ifølge en analyse fra Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd 
vil regeringens planer om en 
vækst i det offentlige forbrug 
på 0,3 procent om året føre 
til cirka 16.000 færre offent-
ligt ansatte i 2025.

Formand for Skole og For-
ældre Mette With Hagensen 
er bekymret over udviklingen.

»Ifølge skolebestyrelses-
formændene bliver folkesko-
lens økonomi værre og værre. 
Mange kommuner har i årevis 
brugt folkeskolerne som spa-
reobjekt. Det er meget be-
kymrende«, udtaler hun.

15. marts 2017 | kl. 17.56

Talsmand for Frede-
rikshavn-strejke:  
Nu lytter de til os

Politikerne kom i tale, bor-
gere har vist støtte på de 
sociale medier, og borgme-
steren har appelleret om 
hjælp fra Christiansborg. 
»Målet med arbejdsned-
læggelse var opmærksom-
hed på problemet. Det fik 
vi«, siger lærernes talsmand 
Jesper Larsen, efter at tre 
skoler i distrikt Vest havde 
nedlagt arbejdet.

Lærerne nedlagde ar-
bejdet i protest mod bespa-
relser på skoleområdet på 
4,7 millioner kroner. Det vil 
skære 13-14 lærerstillinger 
væk.

Lange skoledage til grundig debat  

– se hvad partierne mener

29. marts 2017 | kl. 07.00

Folkeafstemning om 
skolelukninger: »Hold 
fast i folkeskolen som 
førstevalg«

Enhedslisten har stillet forslag 
om at give mulighed for fol-
keafstemning i skoledistriktet 
ved forslag om skolelukning.

»Det vigtigste er selvføl-
gelig at sørge for det bedst 
mulige skoletilbud til børnene. 
Dernæst er det vigtigt, at der 
er et skoletilbud tæt på«, siger 
Jakob Sølvhøj, Enhedslisten. 

»Hvis det ikke er tilfældet, 
risikerer vi at få en selvforstær-
kende effekt, hvor landdistrik-
terne bliver mindre attraktive 
for børnefamilierne, fordi lokale 
skoler lukker«.

Kun Alternativet ville stem-
me for forslaget.

21. marts 2017 | kl. 12.54

62.000 børns liv rammes af 
de nye fattigdomsydelser

I fjerde kvartal sidste år blev 62.000 
børn berørt af nye regler for kontant-
hjælpsloftet.

De tal fik Lisbeth Zornig Andersen 
til at reagere. Hun kalder det »ufattelig 
dumt« og mener, at »vi masseproduce-
rer lige nu fremtidens underklasse«.

»Det, der sker mellem klokken 16 og 
8, er afgørende for, at man kan fokusere 
mellem klokken 8 og 16. Og lige nu er 
man ved at fjerne fundamentet for det, 
der foregår derhjemme«.

 
nyheder på:

  

17. marts 2017 | kl. 13.14

»Vi har fået en rigtig fin aftale, og alle lærerne 
har haft mulighed for at sige, hvad de godt kunne 
tænke sig, og jeg synes, vi har fået rigtig mange 
af de ting med«, fortæller en glad kredsformand 
Peter Lund Andersen.

»Vi viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune er en 
attraktiv arbejdsplads, at vi er fælles om at skabe 
den gode skole, og at en forudsætning for det er, 
at der er nogle ordentlige arbejdsvilkår«.

Han fremhæver tre hovedretninger i aftalen: Et 
loft over undervisningstiden, som ligger på maksi-
malt 26 lektioner om ugen, at lærerne har fået en 
pulje forberedelsestimer – som de selv disponerer 
over – og at aftalepapiret lægger en stærk retning 
for fremtiden, som skal sikre, at en god skole ska-
bes i dialog. Kredsformand Peter Lund Andersen har besøgt kommunens 

skoler sammen med forvaltningstoppen. 

Mest læste:
 
•   Danske skoler præsterer i 

verdensklasse

•   Nyt skolereformsamarbejde 
uden om lærerne

•   Nægter at lade sit barn tage 
nationale test: »Det bør jeg 
være i min ret til«

Mest debatterede:
 
•   Prorektor:  

Forkert at gøre uddannelsen 
til en spejling af folkeskolen

•   BUPL, KL og FOA vil have 
DLF med i reformsamarbejde

•   Nægter at lade sit barn tage 
nationale test: »Det bør jeg 
være i min ret til«

Faaborg-lærere har  
fået en aftale, de har  
haft indflydelse på

Foto: Hung Tien Vu

FIK DU  
LÆST: 
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K L I P  F R A  N E T T E T

Foredragsholder, mediechef og tidligere re-
daktør på blandt andet TV2 og TV3 Jeppe 
Søes søn Malthe går i 2. klasse på Nørholm 
Skole i Nibe. Fredag skulle Malthes klasse 
for første gang prøve kræfter med de natio-
nale test.

Men ikke Malthe. Jeppe Søe havde nem-
lig valgt at holde Malthe hjemme fra skole i 
fredags. I stedet sendte han et brev til sko-
lens ledelse, hvori han redegør for, hvorfor 
han nægter skolen at teste Malthe i den 
nationale test. Noget, skolen var informeret 
om på forhånd.

»Jeg taler dagligt med skolen, og de har 

vidst det i to uger, at der ville komme et 
brev, som de ikke skulle tage sig af, men blot 
sende videre til ministeriet og skrive: ’Vi har 
en vred far herude. Det må I forholde jer til’«, 
fortæller Jeppe Søe og understreger, at han 
har en god dialog med skolen.

Jeppe Søe står ved sit valg – også over 
for sønnen.

 »Som forældre tager vi nogle beslut-
ninger, som kan være sådan halvirriterende 
for vores børn. Nogle må se Disney Chan-
nel, andre må se Ramasjang. Jeg tror ikke, 
at det skader barnet, at de kan mærke, at vi 
har nogle værdier«.

I et skriftligt svar til folkeskolen.dk fast-
holder ministeriet, at forældre ikke kan frita-
ge deres børn for testene. Kun hvis »eleven 
på grund af betydelig funktionsnedsættelse 
eller utilstrækkelige danskkundskaber vur-
deres ikke at ville kunne gennemføre testen 
med et resultat, der kan bidrage til kvalifice-
ring af den løbende evaluering«, kan eleven 
fritages. Beslutningen træffes af skolens 
leder. 
bje@folkeskolen.dk
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T E M A   N AT I O N A L E  T E S T

Nægter at lade sit barn tage nationale test:

»Det bør jeg være i min ret til«
Mit barn skal fritages for nationale test, fordi de kun er politiske, siger forælder. 
Undervisningsministeriet fortæller, at forældre ikke kan fritage børn for test. 

27. marts 2017 | kl. 17.42

SKOLE OL ER KLASSEKONKURRENCER I 5 FORSKELLIGE SPORTSGRENE FOR 4. – 7. KLASSETRIN

OPLEV OL-MAGIEN MED MASSER AF  
BEVÆGELSE OG SAMARBEJDE
• Atletik, Bueskydning, Esport, Rosport og Svømning
• HELE klassen konkurrerer samlet som ét hold
• Deltag gratis i lokale Skole OL-stævner i hele landet
• Skole OL-finalen finder sted i Aarhus 13. – 16. juni 2017
• Læs meget mere om Skole OL på www.skoleol.dk

TILMELD 

DIN KLASSE 

NU!
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22. marts 2017 | kl. 19.20

Lærer på velfærdstopmøde: Lyt og hav  
mere tillid til medarbejderne
»Overvej, om den lange skoledag nu også er så god. Og lyt lidt mere til hinan-
den. Jeg synes, at folkeskolen er havnet et sted, hvor man ikke lytter til fagfolk, 
og hvor diskussionen er meget præget af menigmandspædagogik«, sagde Jo-
han Elkjær fra Blågård Skole på en høring på Christiansborg, der var arrangeret 
af »Virkelighedens Velfærd«.

22. marts 2017 | kl. 13:44

Frustration efter møde om mål:  
»Der sker jo ikke noget som helst«
Forligskredsen er enig. KL bakker op. Lærerne bakker op. Alligevel er der ikke 
umiddelbart udsigt til en reduktion i antallet af bindende mål.

»Der sker ikke rigtig noget som helst. Normalt har jeg ikke behov for at for-
tælle, hvad der sker på forligskredsmøder, men ministeren har selv været ude 
at sige, at der ikke kommer noget som helst før sommerferien, det er så util-
fredsstillende«, siger Jacob Mark, der er undervisningsordfører i Socialistisk 
Folkeparti.

24. mar. 2017 | kl. 16.22

Efter ti år: Ny vejledning om tosprogede elever
I foråret vedtog Folketinget efter en aftale mellem den daværende regering og 
KL nye regler om modtageklasser. Det blev blandt andet muligt at hæve klas-
seloftet fra 12 til 15 elever. Nu er der kommet en ny vejledning på området.

»Jeg synes, der er rigtig god grund til at kritisere den lovgivning, der ligger 
bag ved vejledningen, og som blev vedtaget i foråret. Men vejledningen som 
sådan er god«, siger Monica Edelmann, der er lærer i en modtageklasse på 
Utterslev Skole.
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Danske Skoleelever: Forstår godt, hvis  
forældre holder deres børn hjemme  
fra nationale test
De nationale test kan ikke bruges til en hat, som de er lige nu, 
og derfor er det forståeligt, hvis forældre vælger ikke at sende 
deres børn i skole, når der er nationale test, siger Danske Sko-
leelever.

Danske Skoleelevers formand kan godt forstå, at Jeppe 
Søe vælger at fritage sit barn for nationale test.

»Jeg kan godt forstå, at man ser et behov for at gøre det 
nu. Dermed ikke sagt at jeg vil opfordre til, at man gør det. 
Men jeg kan godt forstå, hvorfor Jeppe gør det nu«, lød det fra 
Jens Vase Poulsen. 

29. marts 2017 | kl. 10.41

Foto: Danske Skoleelever

fordrevet

 NYT, STÆRKT, 
UNDERVISNINGS-

MATERIALE OM BØRN
 PÅ FLUGT FRA 

KRIGEN I SYRIEN.

 Udførlig lærervejledning 
 med masser af 
 aktiviteter og 
 veltilrettelagt 
 emneuge følger
 med. Gratis. Betal 
 kun porto og ekspedition. 
 Se mere og bestil 
 act FORDREVET på: 
 rødekors.dk/skole/fordrevet 
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Lærernes arbejdstid. Det tema kommer 
afgjort til at fylde i forhandlingerne om den 
nye overenskomst for lærerne, som skal for-
handles på plads i begyndelsen af 2018. Snart 
skyder Danmarks Lærerforening en medlems-
debat om de kommende overenskomstkrav 
i gang.    

»Vi vil gerne høre, hvilke tanker I har gjort 
jer i kredsene. Det her er et startskud på med-
lemsinddragelse og den delagtiggørelse, der 
skal finde sted hen over de næste måneder. 
Det er et vigtigt element, hvis vi skal skabe et 
resultat«, sagde formand for overenskomstud-
valget i DLF Gordon Ørskov Madsen, da han 
åbnede DLF’s overenskomstkonference for 
kredsformænd i Nyborg.

Ønsker skal være realistiske
Og selvom hovedstyrelsen har en række tema-
er på overenskomstdagsordenen, er der ingen 
tvivl om, at spørgsmålet om rammerne for læ-
rernes arbejdstid bliver en del af forhandlin-
gerne. Det er vigtigt, at man stiller krav, som 
kan opfyldes, og at man er villig til at kæmpe 
for dem, mener formand for Frederiksberg 
Lærerforening Ane Søegaard.

»For mig handler det om foreningens 
troværdighed, når vi kommer med det her«, 
sagde hun.

»Vi så, at vi ikke kunne gennemføre det, vi 
lovede medlemmerne i 2015«, sagde hun med 
henvisning til det bilag om arbejdstid, som 
parterne ved overenskomstforhandlingerne i 
2015 blev enige om. »Vi må ikke træde vande 
en gang til. Så er jeg meget mere gearet på, at 
vi ser på, hvad vi realistisk kan få på arbejds-
tiden. Jeg vil stille krav, som kan gennemfø-
res, og som sikrer det enkelte medlem. Hvis 
resultatet er for magert, må vi være ærlige 

over for medlemmerne, og så må de stemme 
det ned, hvis de ikke er med på det«.

Husk solidariteten
Formand for Holbæk Lærerkreds Jens Rohr-
berg forstår godt Ane Søegaards holdning. 
Men han er loren ved på forhånd at accep-
tere, at arbejdsgiverne ikke er klar til at indgå 
en aftale, der binder resurser eksempelvis 
ved et maksimalt undervisningstimetal eller 
klart afgrænset tid til forberedelse.   

»Jeg synes, det er svært. Jeg skifter hele 
tiden mening. Der står i vores strategi, at vi 
gerne vil have en central aftale. Men nu er 
der gået fem år. Hvis vi siger, at det får vi ikke 
nu, er det så helt slut?« spurgte han. »Hvis vi 
ikke får en central aftale, hvordan kan man så 
tale om solidaritet mellem kredsene? Hvis vi 
ikke har tanken om, at der sidder nogle læ-
rere, som ikke kan få en lokal aftale?«

Kongressen vedtager de endelige krav
Gordon Ørskov Madsen sætter pris på, at man 
allerede nu, et år før forhandlingerne, er nået 
så langt med diskussionerne.

»Det, vi kommer frem til, bliver behandlet 
på det næste hovedstyrelsesmøde, og så skal 
det ud til medlemmerne. Derefter samler vi 
op på medlemsdebatten, og så udarbejder vi 
den endelige indstilling til kongressen i juni. 
Og så er det kongressen, der beslutter kra-
vene endeligt i oktober«.  
mbt@folkeskolen.dk

Kredsformænd:  
Hvordan  
stiller lærerne  
krav om  
arbejdstid?
Hvordan stiller DLF krav på arbejdstidsområdet?  
Det skal medlemmerne være med til at diskutere op  
til Overenskomst 2018.

Fo
to

: T
homas Arnbo

TEKST MARIA BECHER TRIER 

Det her er et startskud på 
medlemsinddragelse og 
den delagtiggørelse, der 
skal finde sted hen over 
de næste måneder. Det 
er et vigtigt element,  
hvis vi skal skabe  
et resultat.
Gordon Ørskov Madsen 
Formand for overenskomstudvalget i DLF

»For mig handler det om foreningens 
troværdighed, når vi kommer med det 
her«, sagde formand for Frederiksberg 
Lærerforening Ane Søegaard, da DLF’s 
kredsformænd diskuterede, hvordan 
DLF kan stille krav om arbejdstid ved 
overenskomstforhandlingerne i 2018.
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KL:  
Vi vil ikke  
åbne lærernes  
arbejdstid
Lærernes arbejdstid skal afklares lokalt,  
lyder meldingen fra Kristian Heunicke, som  
er KL’s chefforhandler ved overenskomst- 
forhandlingerne.
 

DLF havde inviteret chefforhandleren til DLF’s overens-
komstkonference, så han kunne præsentere KL’s udgangs-
punkt for de kommende forhandlinger. 

Han slog fast, at der ikke er mange penge at forhandle om. 
Og at det i KL’s optik faktisk går rimeligt godt i folkeskolen på 
områder som Pisa, afgangskarakterer, trivsel og søgning til 
læreruddannelsen: 

»Her skal man passe meget på, hvilke ord man bruger, 
men det går på en række parametre godt. Vi synes, der er 
positive tegn«, sagde Kristian Heunicke.  

Han understregede flere gange, at skolerne har brug for 
ro – og derfor mener KL, at arbejdstiden ikke skal åbnes ved 
det centrale bord.  

»Vores konklusion på nuværende tidspunkt er, at de nu-
værende aftaler giver gode muligheder for at tilrettelægge 
arbejdet på den enkelte skole. Vi lægger også vægt på, at 
folkeskolen har brug for ro og ikke yderligere regler og ind-
blanding«.

Lærermodstand udfordrer
Men der er stadig udfordringer: »Samlet set er der nogle 
indikatorer, som er positive. Men der er også nogle lærere, 
som åbenlyst ikke er særlig tilfredse – i hvert fald er deres 
forening ikke særlig tilfreds«, lød det fra KL-direktøren, 
der pegede på eksempelvis opgaveoversigten, hvor han ser 
forbedringspotentiale.

»Nogle ledere har fundet gode modeller for, hvordan man 
har dialog med lærerne om opgaverne. Det er ikke noget, 
der er alle steder, og der er brug for forbedring«. 
mbt@folkeskolen.dk

»Vi synes jo, at hegns-
pælene omkring ar-
bejdstid står fast. Vi har 
meget svært ved at se, 
at der skulle være ræson 
i at lave om på dem, 
og svært ved at se, at 
der skulle være nogen 
politisk opbakning til 
det«, siger direktør i KL 
Kristian Heunicke, som 
bliver KL’s chefforhand-
ler ved overenskomstfor-
handlingerne i 2018.

Chefforhandler:  
Overenskomst 18 kan 
blive der, hvor samar-
bejdstraditioner brydes
De statsansattes forhandlere har opsagt flere aftaler 
med arbejdsgiverne, og topforhandler Flemming Vinther 
kan ikke afvise, at situationen også kan få betydning for 
lærernes forhandlinger.
I december skrev Flemming Vinther, der er formand for de statsansattes for-
handlingsorganisation CFU, et åbent brev til minister for offentlig innovation 
Sophie Løhde. I brevet opsagde han samarbejdet om tre projekter, som skulle 
skabe bedre arbejdsmiljø, tillid og samarbejde.

Statens inddragelse af kutymefridage, nemlig juleaftensdag, nytårsaftens-
dag og grundlovsdag, var den dråbe, som fik bægeret til at flyde over. Men 
reaktionen kom, fordi de offentlige arbejdsgivere gennem længere tid har 
ændret adfærd fra en forhandlende rolle til en økonomisk dikterende rolle, 
fortalte Flemming Vinther, da han talte til DLF’s kredsformænd på en over-
enskomstkonference.

Statsansatte på konfliktkurs
Og den opførsel må få konsekvenser, mener Flemming Vinther.

»Jeg mener, vi er nået dertil, hvor nok er nok, hvor vi må sige fra. Ikke bare 
på embedsmandssprog, men på en måde, hvor ingen er i tvivl«.

Han oplever, at medlemmerne er tilfredse med, at CFU har sagt fra over for 
de tre samarbejdsprojekter. Og han mener, at meget tyder på, at det kommer 
til at påvirke overenskomstforhandlingerne i 2018.

»Vil det påvirke OK 18? Ja, hvis ikke Moderniseringsstyrelsen ændrer attitu -
de«, sagde han og pegede på, at det vanskelige samarbejdsklima på statens områ-
de også kan få betydning for lærernes forhandlinger på det kommunale område. 

»Hvis vi på statens område rammer Overens-
komst 18 med de nuværende samarbejdspro-
blemer, så har jeg meget svært ved at se, at det 
kan isoleres til det statslige område. Alene det 
faktum, at staten lægger de store linjer, og at 
Finansministeriet næppe giver KL lov til at lave 
et gennembrud først, gør jo, at det næsten ikke 
kan undgå at få betydning for alle«. 
mbt@folkeskolen.dk

»Når vi oplever en modpart, der sætter 
finanspolitikken over partssystemet, så 
er det ikke længere bare uenigheder mel-
lem parterne, så er det et spørgsmål om 
den danske model«, sagde formand for 
de statsansatte Flemming Vinther.

Læs mere om OK18-
forhandlingerne på 
folkeskolen.dk/ok18.
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D E B AT

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

From a danish perspective I see two major 
obstacles. Firstly, the school has become a 
political battlefield. So, the political prestige 
is more important than the knowledge we 
have from research and the teachers’ prac-
tice experience. However, what is even more 
decisive, the financial management has taken 
over the school policy entirely.

I am here with the danish Minister of Edu-
cation. We don’t agree on everything, but we 
share the wish to develop the school based 
on our knowledge about what it takes for the 
students to have the best teaching. 

I cannot talk for the minister, but from my 
point of view our common ambition is being 
impeded for two reasons. The first one is that 
the ministry of finance has taken over control 
of the school policy. The second one is that 
the politicians don’t want to lose their face, 
so they cling stubbornly to their previous 
decisions without relating to the realities in 
the schools.

This is what I see as the major impediments 
for us to develop the schools together based 
on the  knowledge we get from the ISTP-meet-
ings. Perhaps we should bring this challenge 
on the agenda for our next meeting. 

International Summit on The Teaching Pro-
fession afholdes hvert år for at give landene 
inspiration til at udvikle skolen. Hvorfor 
bruger vi ikke den inspiration og viden i 
Danmark? Det havde jeg forberedt at forklare 
på årets summit:

I am a teacher, and I represent ten thou-
sands of teachers working in the public pri-
mary and secondary school, but I believe that 
I talk on behalf of all the danish teachers. We 
all became teachers because we had a dream 
of making a difference for the future genera-
tions. This dream – and the significance we 
have for our students – is the reason why we 
still come to work every day and do whatever 
we can to give the very best teaching to our 
students. However, in many ways we experi-
ence to be opposed in our work by the politi-
cians and the authorities.

I participated in the first Summit in 2011 
and I’ve participated in all the Summits since 
then, except in 2013 when the danish govern-
ment chose to lockout the danish teachers for 
four weeks.

Every time I returned to Denmark after 
a Summit, I’ve been filled with ideas and in-
spiration to how we can improve the Danish 
education system. I got the inspiration from 
the reports from other countries and from 
the research that was presented to us during 
the conferences.

Despite the fact that various ministers and 
I have returned home with the same inspira-
tion, I regret to establish that it’s extremely 
difficult to realize the new thoughts and vi-
sions. And I understand from my colleagues 
from the other countries that I’m not alone 
with this experience.

If we want these meetings to make a po-
sitive difference when we return home, we 
have to discuss this challenge.

 Despite the fact 
that various ministers 
and I have returned 
home with the same 
inspiration, I regret 
to establish that it’s 
extremely difficult 
to realize the new 
thoughts and visions.
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}Vejlederens løn og arbejdstid
 
Vibeke Prip Larsen:
»Vejlederne løber stærkt. Vi ud-
vikler vore områder og er ofte 
ledernes forlængede arm, når 
nye tiltag skal igangsættes. Vi 
læser konstant nyt fagligt stof, 
som videndeles til kollegaer, 
elever, forældre og ledelsen. Vi 
underviser som alle andre mod 
en reduktion af undervisnings-
timer. Lange dage med mange 
møder, forberedelseshuller, der 
konverteres til vejledningsop-
gaver. Vi har gennemført en 
efteruddannelse på et fagligt 
højt niveau. Synes faktisk, at vi 
arbejder hårdt, men vores løn er 
lavere end vores ’almindelige’ 
lærerkollegers grundet mang-
lende undervisningstillæg. Det 
er på tide, at denne forskel 
udlignes«.

} Folkeskolens svigt
 
Mette Christensen: 
»Lige inden undervisningen 
begynder, tjekker jeg vores 
informationsside; pling – 
endnu et gråt hår poppede 
ud på toppen af mit hoved til 
trods for min unge (lærer-)
alder. Pokkers, vikartimer og 
møde plottet i kalenderen. 
Av. Svigt. Slutteligt på dagen 
har jeg præcis 30 minutter til 
at nå seks lektioners forbe-
redelse til tirsdag. Hvad skal 
jeg prioritere? 9.-klasserne, 
fordi de både kan komme og 
skal til afgangsprøve i mine 
fag? 6. klasse, fordi vi er 30 
elever med forskellige van-
skeligheder, der skal aktiveres 
meningsfuldt?«

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN
FORMAND FOR DANMARKS  
LÆRERFORENING
 

Vi handler mod 
bedre vidende
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Deltag i netdebatten 
 

folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet

Læserindlæg til Folkeskolen nummer 9 skal være redaktionen i hænde 
senest tirsdag den 25. april klokken 9.00.

Peter Kjær, folkeskolelærer i Skanderborg

Er LP et ansvarligt pensionsselskab?
Lærernes pension, LP, er Danmarks ottende-
største pensionsselskab med knap 90 milliar-
der kroner i aktiver. Det er naturligvis vigtigt, 
at så store midler investeres ansvarligt. 

Det er generalforsamlingstid i mange 
pensionskasser. »Ansvarlig fremtid« (se web-
adressen: http://www.ansvarligfremtid.dk/
home) stiller, hvor det er muligt, forslag om, 
at generalforsamlingen forpligter (subsidiært 
anbefaler) bestyrelsen til inden næste gene-
ralforsamling at udarbejde og offentliggøre 
en konkret metode til at definere, hvorvidt 
et fossilselskabs forretningsmodel inden ud-
gangen af 2018 er forenelig med den globale 
klimaaftale fra Paris om sikring af maksimalt 
to graders global opvarmning.

Det er i LP ikke muligt for medlemmerne 
at tage stilling til anvendelsen af deres pensi-
onsmidler på en generalforsamling. Jeg synes, 
det virker fornuftigt, at mine pensionsmidler 
bliver trukket ud af virksomheder, der ud-
vinder fossil energi. Der er, i min forståelse 
af klimaproblematikken, ingen fredelig og 
vedvarende fremtid for menneskeheden med 
fortsat satsning på fossil energi. »For men-
neskeheden« virker måske som en lidt for 
svulstig formulering, men når jeg ikke kan 
se en fredelig, håbefuld fremtid ud over de 

næste 20-30 år, så er det jo dødelig alvor. Jeg 
kan ikke udelukke, at vores samfund bukker 
under på samme måde som for eksempel 
Irak, Libyen og Syrien, inden jeg har levet mit 
liv færdigt og brugt min pension. Og hvad så 
med børn og børnebørn?

Det vedkommer mig, hvordan mine pensi-
onsmidler forvaltes. Da jeg ikke kan gøre min 
stemme gældende på en generalforsamling, 
så spørger jeg her sådan lidt ud i luften: Vil 
LP trække sine investeringer fra selskaber 
med en forretningsmodel, der ikke er forene-
lig med klimaaftalen fra Paris?

SVAR FRA DLF’S FORMAND,  
ANDERS BONDO CHRISTENSEN:
Ja, LP er et ansvarligt pensionsselskab, og 
derfor drøfter vi også jævnligt etik og har 
formuleret et etisk kodeks, som du kan se på 
LP’s hjemmeside. 

På baggrund af Paris-aftalen har vi beslut-
tet at tage spørgsmålet om fossile investerin-
ger op i bestyrelsen. Beslutningen om æn-
dringer i det etiske kodeks bliver altid forud 
drøftet i vores to medlemsfora, som er valgt 
af medlemmerne.
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FOTO
VIDEO
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Scandinavian Congress Center 
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Når vi skal forstå noget abstrakt, skal vi have hjælp – via noget konkret  
eller via en anden person, en hjælper. Neurobiolog og læringsforsker på DPU 
Theresa Schilhab har skrevet doktorafhandling om Homo concretus.

 L Æ R I N G  O G  N E U R O B I O L O G I 

    Homo  
concretus

– mennesket lærer ved sansning
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L æring foregår i individet. Sådan forstår 
vi det altid. Men det andet menneske 
– læreren – spiller en utrolig stor rolle 

for læringen. Og de sansninger, der foregår 
under læringen, betyder også rigtig meget for 
selve læringen. 

Theresa Schilhab har for nylig forsvaret 
sin doktordisputats »Homo concretus« om læ
ringens DNA ved Danmarks Institut for Pæda
gogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Den 
handler om krydsfeltet mellem neurobiologi og 
filosofi, og hvordan det er gennem vo res inter
aktion med andre mennesker, at vi udvikler 
vores evne til abstrakt tænkning. Om hvordan 
konkrete erfaringer ligger til grund for etable
ringen af abstrakt viden. Om em bodied cogni
tion – kropslig forankret læring. At det er natur
ligt at inddrage kroppen i læringsprocessen.

Når vi skal forstå noget abstrakt, skal vi 
have hjælp – via noget konkret eller via en 
anden person, en hjælper.

»I skolen lægger vi måske for meget vægt 
på at kunne skabe fantasibilleder. I under
visningen skal vi selv skabe vores billeder af 
Christian IV eller Tyrannosaurus rex, men det 
er svært. Det er lettere at inddrage omgivel
serne. Et bord kan vi se, føle og lugte«, siger 
Theresa Schilhab. 

»Første gang vi spiser en is, ved vi ikke, 
at den er kold. Måske bliver vi forskrækkede 
over, at isen er kold, men samtidig oplever vi, 
at isen er sød, og at der er en rar stemning. 
Det er hyggeligt at spise is. Derfor får vi en 
særlig værdi på det«.

Hun forklarer, at hvis vi skal prøve at fore
stille os Tyrannosaurus rex, som vi jo ikke 
har oplevet, så bruger vi sproget. Vi prøver at 
tænke på et firben eller en varan, der når op 
til anden sals højde og kan lide kød ligesom 
en tiger. Det kræver sproglige forklaringer. Vi 
sætter ordet »farlig« på, og så associerer vi 
på, hvad der er farligt.

Hvis man skal beskrive en eksotisk frugt, 
man har spist i udlandet, bruger man ofte 
andre frugter i sin forklaring. Måske havde 
den lidt form som en banan og tekstur som et 
æble, mens smagen var ananasagtig.

Hindring for læring
Man ser normalt ikke naturvidenskabeligt på 
læring, men måske er der noget at hente her. 
Det mener Theresa Schilhab. Naturvidenska
ben kan være et supplement i forståelsen.

»Vi kan tro, at læring foregår på neutral 
grund, men måske er der en hindring ved ste
det. Vi har en tavs viden, der er pædagogisk 
relevant. Det kan være et klasseværelse, der 
minder en om dårlige oplevelser i skolen eller 
nogle mennesker i lokalet. Det kan være en 
farve, en lugt, der betyder, at vi ikke kan lære 
matematik i dette lokale, fordi vi har nogle 
gamle frustrationer med os«.

Men den tavse viden kan også bruges pæ
dagogisk. Læreren kan tale bevidst ud fra en 
tidligere oplevelse, som hun ved, at eleven 
har haft. Bruge denne oplevelse til at skabe 
en større forståelse for et emne.

Når Theresa Schilhab har kastet sig over 

dette felt, skyldes det, at hun jævnligt er ude 
at holde foredrag om neurobiologi for lærere 
og pædagoger.

»Jeg oplevede ofte, at de spurgte om no
get, jeg ikke vidste noget om og ikke kunne 
svare på. Om forholdet mellem neurobiologi 
og læring. Det er et ret uopdyrket land, og 
jeg syntes hele tiden, at jeg måtte gætte for at 
prøve at svare. Normalt afgrænser man altid i 
sin forskning, men jeg havde brug for at lave 
et verdenskort for mig selv. Herhjemme ser 
man ikke naturvidenskabeligt på læring, men 
jeg synes, der er noget at hente her – et sup
plement – om hvorfor nerveceller på dette 
plan er interessante. Og så sker den bedste 
forskning, når man overskrider grænser in
den for videnskaben«, siger Theresa Schilhab.

Hvor sidder tavs viden?
»Hvor bor den tavse viden? Den bor i hjer
nen, mener man altid. Men måske bor den 
(også) i immunforsvaret eller i musklerne. 
Hvis man spørger en fysioterapeut, vil svaret 
være, at tavs viden også kan bo i musklerne. 
Når man spænder musklerne i en bestemt 
situation. Men måske kan man finde den 
tavse viden simpelt hen ved at spænde de 
muskler op«.

Hun fortæller om forsøg, hvor man bider 
i en blyant, mens en anden fortæller vittig
heder.

»Tavse processer, der virker ind på bevid
ste processer, kan stamme fra vores egen an
sigtsmuskulatur. For eksempel er det påvist, 
at man kan fremkalde en anden stemning hos 
forsøgspersoner, der bider om en blyant med 
tænderne og dermed aktiverer smilemusk
lerne, end hos forsøgspersoner, der holder 
en blyant med læberne og dermed aktiverer 
muthedsmusklerne. Blandt andet viste for
søget, at forsøgspersoner med aktiverede 
smilemuskler fandt fremviste vittighedsteg
ninger markant sjovere end de personer, der 
fik aktiveret muthedsmuskler«, siger Theresa 
Schilhab.

Hendes afhandling indeholder kun få af 
hendes egne eksperimentelle undersøgelser. 
Men hun har læst om mange. For eksempel 
understøtter det hendes opfattelse af, at ude
skole kan give eleverne noget mere, fordi de 
har nogle oplevelser og nogle sansninger i 
naturen, mens de lærer. Hun har fulgt et ude
skoleprojekt i længere tid.

»Vi har som mennesker nogle fællestræk. 
Vi har fælles oplevelser af varme og social 
inklusion. Vi er alle født skøbelige og har fået 
omsorg. Vi har fået en grad af kropsvarme, 

»Hvis vi skal prøve at forestille os Tyrannosaurus rex, som vi jo 
ikke har oplevet, så bruger vi sproget. I skolen lægger vi meget 
vægt på at kunne skabe fantasibilleder, og det er svært. Må-
ske prøver vi at tænke på et firben eller en varan, der når op til 
anden sals højde og kan lide kød ligesom en tiger. Det kræver 
sproglige forklaringer«, siger Theresa Schilhab.

T E KS T:  H E L L E  L AU R I T S E N

F O T O :  K L AU S  H O L S T I N G
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anerkendelse, vi er blevet taget op. Særlige 
omstændigheder kan betyde noget, men vi 
har som mennesker nogle udviklingstrin, som 
vi alle skal igennem. Så selv om vi er forskel
lige, så er vi også meget ens, og jo tættere vi 
er på en oplevelse, jo mere ens er vi nok«.

»Vi har nogle sanseoplevelser, der giver 
en form for struktur og stringens. Men når 
det sproglige kommer ind, bliver vi mere 
forskellige. Med hensyn til sprog kan man se 
kulturforskelle og sociale forskelle. De heldi
gere børn er vokset op i et akademisk miljø, 
hvor man kan se, at mønsterbrydere kan 
bruge sproget på samme måde, men at det 
er noget, de skal tænke sig til. Det kommer 
ikke lige så naturligt. Og det er dét, der er 
interessant i forhold til læring. Hvordan kan 
lærere tage højde for alle vores forskelle?« 
spørger hun.

Udeskole kan noget læringsmæssigt
Theresa Schilhab fremhæver, at læring altid 
har med motivation at gøre.

»Det betyder noget at komme ud i omgi
velser, der stemmer én. Det føler man noget 
for. For eksempel cykler jeg altid til det, jeg 

skal. Det betyder noget, at jeg kan mærke, at 
jeg er i gang. Selv om der er hård modvind, 
er det rart at bevæge sig. Jeg kan mærke, at 
jeg er til. Det er vigtigt. Motivation, hjælp til 
bedre hukommelse og stimulering på forskel
lige måder, det er noget, som udeskole for 
eksempel kan«.

Hun fortæller, at hun er optaget af at tage 
børn med ud i naturen for at lære. I det dan
ske resume af afhandlingen skriver hun: 

»Når undervisningen bliver støttet af om
givelserne som i direkte oplevelser, er der 
tale om særlig brug af den stimulusstyrede 
opmærksomhed, hvor de perceptuelle og san
semotoriske aktiviteter særligt indgår i for
ankringen af forståelsen. Det er til en vis grad 
den type læring, der faciliteres i udeskoleun
dervisning, hvor genstande, begivenheder el
ler oplevelser bliver flettet ind i den samlede 
forståelse. Når udeskolelæreren Lasse Bak 
Sørensen underviser i matematik og, med 
vægten på rumfang, får eleverne til at tegne 
forskellige hvaler i sandet og derefter får dem 
til at lægge sig i forlængelse af hinanden, 
indtil de fylder omridset ud, anvender han 
nemlig elevernes læring bottomup. Bottom

up undervisningen opstår, fordi omgivelserne 
inddrages aktivt i læringen. (…) Dertil kom
mer, at når konkrete genstande involveres, 
bliver tænkningen kropslig og mangesidet, og 
der åbnes let for umiddelbart samvær med 
andre om et fælles emne«.

Læreren som guide
»Meget læring foregår ved selvlæring. Læring 
er guidning – som lærer er man hjælper. Et 

»Der er noget pølsefabrik  
over skolen. For eksempel ved 
man fra forskning, at man har 
det bedst med maksimum 
fem personer i en samtale. 
Så bliver det svært for lære-
ren med 28 elever i klassen«.      
Theresa Schilhab
Forfatter til doktorafhandlingen »Homo concretus«

»Kroppen som hukommelse«   
– se tv-interview med Theresa Schilhab om læring og neurobiologi.
à  https://vimeo.com/171065204

Varieret undervisning
med digitale værktøjer

Besøg CFU's stand på Skolemessen 2017, 
og bliv skarp på, hvordan:

 ● du og dine elever streamer fi lm og tv
på mitcfu.dk

 ● dine elever læser e-bøger på mitcfu.dk

 ● dine elever lærer at søge kritisk med 
værktøjet søgsmart.dk 

Vi glæder os til at se dig!
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»Der er noget pølsefabrik  
over skolen. For eksempel ved 
man fra forskning, at man har 
det bedst med maksimum 
fem personer i en samtale. 
Så bliver det svært for lære-
ren med 28 elever i klassen«.      
Theresa Schilhab
Forfatter til doktorafhandlingen »Homo concretus«

Læs også
Medlemmer af DLF får gratis 
mailet bogen »Læringens DNA« som  
lydbog/e-bog. Læs anmeldelse af bogen 
på folkeskolen.dk.

menneske er som et instrument med mange 
knapper at trykke på. Men det kan godt være 
svært i skolen. Der er noget pølsefabrik over 
skolen. For eksempel ved man fra forskning, 
at man har det bedst med maksimum fem 
personer i en samtale. Så bliver det svært for 
læreren med 28 elever i klassen. Man kan 
bedst holde styr på indholdet i en samtale, 
der tæller fem personer eller færre. Så man 

kommer til at spørge sig selv, om man kan 
være årvågen nok«.

Theresa Schilhab taler om, at det er vig
tigt at stoppe rutiner og at have evnen til at 
zoome ud og ind. Og evnen til at slappe af i 
samværet og i læringen.

»At være i verden, at være bevidst – det er 
forudsætningen for at lære«.

Hun fortæller, at vi er Homo concretus, 
fordi vi først og fremmest er konkrete. Vi lærer 
ud fra tidligere oplevelser, tidligere erfaringer. 

»Vi er følende væsner i verden. Hvis man 
skal forstå noget, så skal det forankres i os, 
ellers forsvinder det. Derfor er det bedst, hvis 
der er flere indgange til det, og vi er nødt til 
at tænke kroppen ind, når vi tænker læring«.

Hun forklarer, at der er nogle biologiske 
forudsætninger. Gæslinger følger naturligt 
efter gåsen, når den begynder at gå. Mågen 
pikker på den røde plet på forældrenes næb, 
fordi den instinktivt ved, at den så får mad. 
Børn bliver taget op, når de smiler, fordi 
voksne får lyst til at tage dem op. Eller når de 
græder – fordi man vil trøste dem. Hvis man 
møder sure mennesker, så påvirker det ens 
eget humør. Vi imiterer hinanden. 

»Alt i os kommunikerer. Det er meget kom
pliceret«, siger Theresa Schilhab.

»Meget læring og indsigt finder sted, når 
tankerne løber frit. Derfor er fuldstændig 
afkobling indimellem også nødvendigt. Så 
kommer indsigten. Vi kan ikke koncentrere 
os hele tiden. Det udsulter os, hvis vi prøver. 
Der er slip for alle – både voksne og børn. 
Man skal bygge op og restituere sig. Bare 
se, hvor svært voksne mennesker har det til 
en konference. At holde koncentrationen så 
længe, som oplæggene varer, og så længe i 
tid – måske en hel dag. I skolen forlanger vi, 
at børnene skal forstå det, de hører. Det er et 
hårdt regime at sætte dem ind i, det er her, 
pølsefabrikken kommer ind, når det er værst. 
Jeg tror, man kunne få mere læring ud af 
færre timer for eksempel«. 
hl@folkeskolen.dk

LEJRSKOLE I KØBENHAVN?
Tag klassen med på den fedeste tur til hovedstaden – Danhostel 
Copenhagen City tilbyder de perfekte rammer til opholdet!

Hos os bor I lige i hjertet af København med mulighed for byens bedste 
udsigt. Alle måltider kan bestilles hos os, vi kan også smøre madpakker til 
hele gruppen og har I brug for det, hjælper vi meget gerne med koordinering af 
buskørsel, råd om sightseeing og meget mere - hos os kan I få skræddersyet 
det perfekte ophold der passer til lige præcis jeres ønsker og behov.
Ring eller skriv til os og få et godt tilbud på jeres næste lejrskole!
Psst! Vi har også en hyggelig, moderne café hvor i alle kan være sammen 
- se meget mere på www.cphhostel.dk.

Telefon: +45 3318 8338
Mail: gb@cphhostel.dk
Web: www.cphhostel.dk
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AF EMILIE PALM OLE SEN  FOTO: BO TORN VIG 

»Jeg har arbejdet som yogainstruktør i syv år ved siden af lærerjobbet. Det giver mig 
ro i sindet at lave åndedrætsøvelser, og når man behersker åndedrættet, så kan man 
klare alt. Jeg tror virkelig på, at jo mere man øver sig i at beherske sit åndedræt, jo 
bedre bliver man til at tackle svære ting i livet«.

44-årige Camilla Kjeldgaard er idræts-, engelsk- og musiklærer på Valhøj Skole i 
Rødovre. Da hendes elever i 3.a gik i 1.a, besluttede hun at prøve yoga af i klassen. 
Det er nu to år siden. Hurtigt kunne hun mærke, at eleverne blev roligere og bedre til 
at koncentrere sig, hvis de i starten af hver skoledag eller lektion tog ti minutter i en 
rundkreds med simple øvelser. I dag er eleverne blevet vant til, at de skal sætte sig på 
deres pude og lukke øjnene, inden de overhovedet tænker på at åbne deres bøger.

I mandags lå Camilla Kjeldgaard og hendes elever i en cirkel med fødderne væk 
fra midten som strålerne fra solen. Læreren forberedte dem på, at de skulle lave 
orddelingsøvelser med navneord. Hun fortæller, at når eleverne ved, hvad de skal 
lave, bliver de trygge ved det. At flere elever lærer noget, fordi der tit er nogle en-
kelte elever, der lader sig skræmme af nye udfordringer. 

»Hvis man virkelig giver sig ro til at forberede eleverne, så får de selvtillid til at 
klare opgaven. De elsker roen, og jeg kan godt lide at træne, at energi ikke altid skal 
komme fra bevægelse. De finder deres indre anker. Nogle gange bruger vi vores 
tibetanske syngeskål til at skærpe sanserne. Jeg tror på, at bevægelse i undervisnin-
gen virker og er kommet for at blive, men det skal gå hånd i hånd med det at kunne 
finde sin indre ro. Min erfaring er, at læring lykkes bedst på den måde«. 

Den tibetanske syngeskål er en stor messingskål, Camilla Kjeldgaard stiller i mid-
ten af rundkredsen. Når man blidt kører en træstav op ad skålens metal, giver det en 
langvarig, vibrerende lyd. Nogle gange slår hun på den med mange sekunders mel-
lemrum, som indikerer, hvornår eleverne skal ånde ud og ind. Andre gange går hun 
rundt til alle eleverne og holder skålen helt tæt på dem, så lyden danser fra øre til øre.

»Jeg kan godt lide, når lyden overtager alt det rod, der foregår i deres hoved. Det 
skal overdøve de konflikter, de er kommet ud i i skolegården, eller deres morgen, 
hvor de fik det forkerte ben ud af sengen. I mandags lavede jeg øvelser med dem 
efter frikvarteret, og der var god stemning bagefter. Jeg bliver også helt rolig, og jeg 
var fuldstændig afstresset, da jeg gik hjem«. 
epo@folkeskolen.dk

Det  
   indre
 anker

FAGLIG  
FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens 
undervisning. Nogle gange 
er indflydelsen positiv. 
Andre gange irriterende. 
Men lige meget hvad sker 
der noget godt en gang 
imellem. Vi spørger i de 
kommende blade lærere, 
hvornår de sidste gang gik 
ud ad skoleporten med 
løftet pande og smil på 
læben, fordi de scorede et 
fagligt mål på trods og på 
grund af alt. 

Først skal du møde  
Camilla Kjeldgaard fra 
Valhøj Skole i Rødovre.
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Foto:

Gå fordomme på klingen
Vil du være med til at gøre dine elever til su-
perkritikere af de normer og fordomme, der 
præger vores samfund, og dermed skabe 
en bølge af accept for det anderledes og for 
minoriteter? Så kan du nu undervise i netop 
brud med fordommene ved hjælp af film, 
som fra den 7. april er tilgængelige på Film-
centralen. Filmene lægger op til refleksion 
og diskussion hos eleverne om, hvordan de i 
deres egen hverdag tackler mennesker, der er 
anderledes end dem selv. Filmene, der giver 
adgang til en verden af anderledes lande, 
personer og kulturer, er akkompagneret af 
undervisningsmateriale. 

Bliv klogere på seksuelle overgreb
Seksuelle overgreb opdages i mange tilfælde 
ved, at lærere og pædagoger finder ud af, at 
noget er galt, og går videre til lederen med 
en mistanke. Sådan lyder det fra Børnerådet. 
Organisationen har nu udarbejdet en hjem-
meside med 15 korte film og andet materiale 
til fagpersoner. Materialet sætter fokus på de 
udfordringer, som opstår for blandt andre læ-

rerne, når de får mistanke om, at en barn bliver 
eller har været seksuelt misbrugt. Materialet 
er gratis og er rådgivning om, hvordan du kan 
være med til at sikre, at mistanken om en for-
brydelse tages alvorligt.

Foto: Nicolas Guilbert 

Billedkonkurrence i naturfag; 
snap løs!
Ligner jeres rødbedetryk noget, der kunne hænge på Statens 
Museum for Kunst? Er dyrelivet i skolegården så smukt som 
en dokumentar på Discovery Channel? Så udnyt det, og vind 
en konkurrence! Young ART Scientist er en konkurrence, som 
forskere på Københavns Universitets videnskabsfakultet står 
bag. Få dine elever til at tage et billede af jeres laboratorie-
mesterværk, og vind en præmie. Sidste år kom vinderklassen 
med forskerne i universitetets laboratorium og lærte en masse 
om selvlysende proteiner. 

Upload jeres billede senest 16. juni via  
www.artis.ku.dk.

Læs mere på www.filmcentralen.dk/
grundskolen.

Se filmene på www.mistanken.dk. 
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Støttefond for efterladte
Understøttelsesfonden for enker og børn 
af lærere i den danske folkeskole er åben 
for ansøgninger. Legater gives til to grup-
per ramte. Den ene er enker efter lærere 
i folkeskolen og vanskeligt stillede på 
grund af sygdom eller andet. Den anden 
gruppe er ugifte børn af lærere, der er 
gået bort, og børnene derfor er vanske-
ligt stillede. Det er Københavns Stift, der 
uddeler legaterne, og legaterne vil blive 
tildelt i slutningen af efteråret 2017. 
Ansøgningsfrist er 8. maj. Læs mere på 
www.kirkenikbh.dk/legater.

Foto: Larisa Bozhikova/Istock

Foto: Filmen »Lukas and the aspies«, instruktør Anders Gustaffson.

LEJRSKOLE MED BID I
MADlejr er et lejrskole-forløb, hvor 6.-7. 
klasser deltager i et alternativt og 
udfordrende læringsforløb, der sætter 
fokus på noget helt essentielt, nemlig 
mad og måltider.

I løbet af de 5 dage lejrskolen varer, 
vil eleverne deltage aktivt i tilbered-
ningen af alle deres måltider, samtidig 
med at de bliver klogere på råvarer, 
sundhed og bæredygtighed.
Det er både lærerigt og sjovt – og så 
styrker det fællesskabet i klassen.

NEMT AT GÅ TIL
MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, 
hvor eleverne involveres i de mange 
aktiviteter omkring mad og måltider, 
sundhed, trivsel og bæredygtighed.
Vores faste personale står for alle 
indkøb, mens aktiviteterne planlæg-
ges i tæt samarbejde med elever og 
lærere.
MADlejr har plads til 2 skoleklasser ad 
gangen, og prisen for de 4 overnat-
ninger er 500kr. pr. elev – inkl. moms, 
forplejning og undervisningsmateriale 
til FØR, UNDER og EFTER opholdet. 
Derudover skal I ikke betale for 
lærernes ophold (2 pr. klasse). 
- Og husk, at den offentlige transport 
kører lige til døren.

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på

madlejr.dk

LEJRSKOLE FOR
6.-7. KLASSE

BLIV FAG-
JOURNALIST 
PÅ TO ÅR
Drømmer du om at arbejde journalistisk? 
Eller om at blive bedre til formidle det, 
du allerede arbejder med?
Så er Fagjournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole måske  
noget for dig.  Det er en deltidsuddannelse på to år for dig, der har en faglighed  
og gerne vil blive bedre til at formidle. Du lærer de journalistiske værktøjer. 
Du bliver bedre til at ideudvikle, researche, interviewe, vinkle og skrive. 

Du kan bruge uddannelsen som et springbræt til et job som journalist eller 
kommunikationsmedarbejder. Den kan også give dig nye kompetencer som  
en bedre formidler på din ”gamle” arbejdsplads.

Læs mere på dmjx.dk/fagjournalist

Aarhus: Mandag d. 24. april 16.30 – ca. 18.00

København: Onsdag d. 26. april 16.30 – ca. 18.00

Tilmeld dig på dmjx.dk/fagjournalist

Bliv klogere på uddannelsens indhold, 

og mød undervisere og tidligere studerende.

      KOM TIL 
INFORMATIONSMØDE: 
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P olitikerne i Kolding går imod 
strømmen. Mens mange af deres 
kolleger har beskåret specialsko-
ler for at opfylde den nationale 

målsætning om, at 96 procent af eleverne 
skal gå i almenskolen, har den sydøstjyske 
kommune styrket sine specialskoler.

I sommer blev der rykket rundt på elever 
og lærere, så elever med for eksempel autis-
me går i skole sammen på tværs af alder. I alt 
flyttede næsten 300 elever skole. Dermed har 
man også samlet personalets kompetencer. 
Manøvren bunder ikke i, at 96-procentsmål-
sætningen blev sløjfet i sommer, for allerede 
i 2012 vedtog byrådet i Kolding strategien 
»Plads til alle«. Her anerkender politikerne, at 
»nogle elever har andre kognitive og sociale 
profiler end de fleste. Men de er ikke specielle 
af den grund, de kræver blot en mere omfat-
tende indsats«.

»Vi bevarer vores specialskoler for at have 
et alternativ, hvis det ikke giver mening for 
den enkelte elev eller for fællesskabet, at ele-
ven er på en almen skole. Jeg har aldrig for-
stået ideen i 96-procentsmålsætningen. Hvor-
dan kan man sige, hvor mange der kan vinde 
mere ved at være i almenskolen, når vi taler 
om forskellige individer«, spørger formand 
for børne- og uddannelsesudvalget Christian 
Haugk (Socialdemokratiet) retorisk.

Kolding finansierer sine specialskoler med 
en central pulje, hvor andre kommuner har 
indrettet sig, så almenskolen skal betale, når 
en elev skal på specialskole. 

»Vi vil hellere sikre de bedste lærings- og 
uddannelsesmæssige muligheder for det en-
kelte barn end lade skoletilbuddet afgøres af 
gulerodsspekulationer, hvor børn bliver gids-
ler. Specialskolerne kan i særlig grad beskæfti-
ge sig med den enkelte elevs udfordringer, så 

Kolding  
 satser  
  på sine  
special-
  skoler
Kolding ønsker at  
inkludere flere elever i  
almenundervisningen.  
Alligevel har kommunen  
ikke nedlagt specialskoler. 
Tværtimod er antallet af 
elever i specialtilbud steget 
med 32 procent, siden  
inklusionsloven kom til i 
2012. På sigt hjælper  
specialskolerne almen-
skolerne til at inkludere flere, 
mener politikerne.
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eleven bliver klar til at begå sig i den almene 
skole«, siger Christian Haugk.

Når almenskoler selv skal betale, vil de 
gøre sig mere umage med at inkludere eleven, 
lyder ideen. Så det må være vand på den møl-
le, at specialskolerne i Kolding har fået flere 
elever. Kommunen havde 432 elever i særligt 
tilrettelagt specialundervisning, da »Plads til 
alle« blev vedtaget i 2012. Kort efter voksede 
tallet til 570 elever. Stigningen på 138 elever 
betyder, at kommunen har øget antallet af ele-
ver i specialtilbud med 32 procent. Samlet set 
undervises seks procent af kommunens elever 
i et specialtilbud. Her ligger det så stabilt.

»Stigningen er alene udtryk for det antal 
elever, hvor det enten ikke giver mening for 
dem at være i almenskolen eller ikke giver 
mening for almenskolen at have dem. Der er 
tale om mennesker, så behovet for special-
undervisning vil altid være dynamisk, men 

vi arbejder på, at tallet ikke stiger yderligere, 
blandt andet ved at bruge specialskolerne til 
rådgivning og sparring i almenskolen«, siger 
Christian Haugk.

Pengene til specialskolerne er godt givet 
ud, mener Henrik Larsen, viceskoleleder på 
Sdr. Bjert Skole og formand for Skolelederfor-
eningen i Kolding.

»God inklusion er også at vide, hvornår 
børn har så store udfordringer, at de ikke får 
noget ud af at være i almenskolen. Børn med 
særlige behov kræver meget af læreren, og 
den tid går fra de andre i klassen. Det undgår 
vi med denne model, som er god for både al-
menskoler og specialskoler. Det er win-win«, 
siger han.

Større flow ind og ud af specialskolerne
Både special- og folkeskoler er forpligtet til 
at få så mange elever som muligt tilbage i en 
almen klasse.

»Vi kan ikke inkludere alle i almenskolen, 
men det er klart, at politikerne vil se resulta-
ter på reinklusion. Om fem-ti år vil vi have et 
meget større flow ind og ud af specialskolerne 
af elever, som har brug for særlig hjælp i en 
periode«, siger skoleleder Henrik Lauridsen 
fra Marielundskolen, som underviser normalt-
begavede børn med socio-emotionelle vanske-
ligheder.

 Skolelederen fremhæver, at almenskolerne 
ikke bare kan sige »ude af øje, ude af sind«, 
når en elev kommer på specialskole. 

»De ved godt, at jeg vender tilbage, når ele-
ven igen er klar til at gå i en almenklasse. Det 
vil også være svært at holde politikerne fast på 
kursen, hvis vi bare vokser og vokser«, siger 
Henrik Lauridsen. 

Ved rokaden i sommer blev elever med 
autisme samlet på Ådalsskolen i Vamdrup, og 
det har ført til en aftale med Vamdrup Skole 
om venskabsklasser, fælles konfirmationsfor-
beredelse, indslusning af elever i almenun-
dervisningen og fælles pensum i udskolingen.

»I amternes tid var det for resten af skole-
tiden, når man kom på specialskole. Sådan er 
det ikke længere. Vi har styrket inklusionsar-
bejdet, så modellen bliver ikke en sovepude«, 
siger skoleleder Mette Møller fra Ådalsskolen.

Modellen giver samtidig specialskolerne et 
stabilt grundlag at arbejde ud fra.

»Vi har 105 elever og kan derfor ansætte 
lærere med linjefag i de fag, de skal under-

God inklusion er 
også at vide, hvor-
når børn har så 
store udfordringer, 
at de ikke får noget 
ud af at være i  
almenskolen.
Henrik Larsen
Viceskoleleder

Specialskolerne kan i særlig 
grad beskæftige sig med den 
enkelte elevs udfordringer, så 
eleven bliver klar til at begå sig 
i almenskolen, mener politi-
kerne i Kolding.

149520 p28-35_FS0717_Specialskoler.indd   29 03/04/17   15.53



S P E C I A L S KO L E R

30 /  F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 1 7

vise i,  så vores elever kan blive så dygtige, 
som de kan. Samtidig er vi en inkluderende 
skole. Vores klasser er ganske vist små, men 
eleverne danner venskaber på kryds og 
tværs af klasserne. Det kræver, at vi har en 
vis størrelse, så der er nogle at vælge«, siger 
Mette Møller.

Politikerne får ros
Henrik Lauridsen er stolt af at arbejde i en 
kommune, som tør se på barnets behov frem 

for at styre efter et måltal. Han tager gerne 
selv en del af æren for politikernes mod.

»Jeg var med i en arbejdsgruppe, da strate-
gien ’Plads til alle’ skulle formuleres. Vi talte 
os frem til, at hvis det vælter for en elev, dur 
det ikke, at hele klassens fællesskab også væl-
ter. Så er man nødt til at tage eleven ud. Den 
forståelse har vi bidraget med til politikerne«, 
siger han.

Formanden for Kolding Lærerkreds roser 
også de lokale politikere for at være lydhøre.

»De lytter til os, så de ved, at det kræver 
lærere med særlige faglige forudsætninger at 
undervise disse elever. Holdningen er, at man 
ikke ekskluderer nogen ved at sende dem på 
specialskole. De bliver derimod inkluderet i et 
nyt fællesskab, og politikere og forvaltning har 
en fælles dagsorden om, at de ikke river noget 
ned, som fungerer«, siger Anders Petersen.

Det betyder dog ikke, at almenskolerne 
ikke oplever udfordringer med inklusion.

»Inklusion fylder også meget hos vores 
lærere, for kommunen har ikke ubegrænsede 
resurser til specialtilbud. Samtidig bliver spe-
cialskolerne presset, fordi de har de elever, 
som er sværest at håndtere, og de har fået 
større klasser. Men jeg har ikke hørt en eneste 
politiker nævne, at man skulle lukke special-
skoler«, siger Anders Petersen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Med 105 elever kan sko-
leleder Mette Møller fra 
Ådalsskolen ansætte lærere 
med linjefag i de fag, de skal 
undervise i.

•   Ådalsskolen:  
autisme

•   Munkevængets Skole:  
tale-læse-klasser,  
AKT-klasse (adfærd, kontakt, trivsel),  
læsekurser og modtageklasser

•   Specialcenter Bramdrum:  
ADHD

•   Marielundskolen:  
socio-emotionelle vanskeligheder

•   Specialcenter Brandkjær:  
udviklingshæmning

•   Specialcenter Vonsild:  
udviklingshæmning

•   Karen Blixen Skolen:  
generelle indlæringsvanskeligheder

•   Vamdrup Skoles specialklasser:  
generelle indlæringsvanskeligheder

•   Skanderup-Hjarup Skoles  
specialklasser:  
generelle indlæringsvanskeligheder.

Special- 
tilbuddene  
i Kolding

BEDRE LÆRING FOR UNGE ORDBLINDE
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KONFERENCE 20. APRIL 2017 PÅ GYLLING EFTERSKOLE

E F T E R S K O L E R N E

Konference med fokus på vidensdeling blandt  
undervisere og andre fagpersoner med  
tilknytning til unge ordblinde

•  Ny inspiration og unikke netværksmuligheder

•  Spændende oplæg og et stort  
udbud af workshops 

•  Mød førende eksperter, politikere og undervisere  
med specialviden om ordblinde

Find hele
programmet på

ordbl.dk

Betal og tilmeld dig med det samme her 
www.billetto.dk/ordblindeefterskolerne

Arrangeret af netværket  
af ordblindeefterskoler  
i samarbejde med Huset Jandorf

Ann_Folkeskolen_192x80mm.indd   1 09/01/2017   11.36

149520 p28-35_FS0717_Specialskoler.indd   30 03/04/17   15.53



F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 1 7  /  31 

C irka 30 elever. Så mange pladser satte politikerne i 
Nyborg penge af til på kommunens heldagsskole, da 
inklusionsloven blev indført i 2012. Det var en beskæring 

på 14 elever. I dag har skolen 105 elever, og der kommer fortsat 
flere til.

»Almenskolerne har tegnet et abonnement hos os, så de kan 
visitere elever, som har brug for noget socialt kombineret med et 
fagligt løft, så de kan vende tilbage til deres skole. Det er en god 
tanke«, siger skoleleder Torben Juel Sørensen.

Ordningen bragte Nyborg Heldagsskole op på 53 elever i 
inklusionslovens første år. At det siden er fordoblet, har tre ho-
vedårsager.

Øget inklusion har kostet special-
skolerne elever. Alligevel har 25 skoler 
ud af 156 flere elever i dag, end da 
inklusionsloven trådte i kraft. Det er 
ikke udtryk for mislykket inklusion, 
men skyldes en holdning om, at nogle 
elever har brug for at være i et andet 
fællesskab. I hvert fald i en periode, 
fortæller seks af skolerne.

Hver sjette  
specialskole  
har fået flere 
elever
T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K   ·   F O T O :  P A L L E  P E T E R  S K O V

Specialskoler be-
stemmer ikke selv, 
hvor mange elever 
de vil have, men de 
kan gøre sig at-
traktive ved at have 
kvalitet i deres 
tilbud.

/

en film af IRA SACHS

SoundvenueCPHCULTURE.DKFilmselskabet, DR KPixelPixiesOrdet

Klassetrin: 6. - 10. klasse + gymnasiet

Grundskolefag: Engelsk, Dansk, Mediefag

Emneord: Familie, Børn, Venskab, Uddannelse, 

Ansvar, Introvert vs. Ekstrovert

PERFEKT TIL SKOLEVISNING. LEJ FILMEN OG VIS DEN I KLASSELOKALET.           
KONTAKT MIKKEL@ANGELFILMS.DK FOR LEJE AF FILMEN.

“EN STRÅLENDE FILM OM VENSKAB”
Soundvenue

PERFEKT TIL SKOLEVISNING. LEJ FILMEN OG VIS DEN I KLASSELOKALET.           
KONTAKT MIKKEL@ANGELFILMS.DK FOR LEJE AF FILMEN.
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»En ny regel om, at døgninstitutioner 
skal have mindst ti elever for at kunne drive 
intern skole, har givet os otte-ni elever. Samti-
dig bølger det som en tsunami over landet, at 
kommunerne anbringer børn i plejefamilier. 
Dem har vi mange af i vores område, og vi 
bliver ofte børnenes skoletilbud«, siger Tor-
ben Juel Sørensen.

For det tredje henter kommunen selv børn 

hjem, som den har anbragt i døgntilbud an-
dre steder i landet.

»Der er helt konkrete årsager til, at vores 
elevtal er steget, og det melder vi ud til poli-
tikerne, så de kender virkeligheden. Stignin-
gen skyldes ikke mislykket inklusion«, siger 
skolelederen, der håber at kunne bevare det 
nuværende elevtal.

»Med 100 elever kan vi tilbyde både den 
fulde pakke fagligt og en socialpædagogisk 
indsats med for eksempel ridning, sejlads og 
udeliv. Volumenen får samtidig eleverne til at 
føle, at de går på en almindelig skole. Men så 
snart de er klar, sluser vi dem tilbage. Vi er 
som et sygehus, der kun holder på patienter-
ne, så længe det er nødvendigt«, siger Torben 
Juel Sørensen.

Udvidelse giver flere strenge
Nyborg Heldagsskole er en af de 25 af landets 
156 specialskoler, som på trods af øget inklu-
sion har haft fremgang på mindst fem elever 
siden 2012. Det viser et udtræk af Undervis-
ningsministeriets databank, som det journa-
listiske analysebureau Analystik har foretaget 
for Folkeskolen. Nogle skoler er steget med få 

elever, mens det hos andre er tocifret. Tallene 
skal ses i forhold til, at specialskoler typisk 
er små.

Søgårdsskolen i Gentofte underviser elever 
med blandt andet autisme, indlæringsvanske-
ligheder og lettere fysiske handicap. Skolen 
er gået fra 116 elever i skoleåret 2012-13 til nu 
156 elever.

»Kommunen har udvidet skolen, så den 
ikke behøver at sende så mange elever uden-
bys. Vi har fået en tilbygning til udskolingen 
og en afdeling på en anden matrikel til 13 nor-
malt begavede elever med socio-emotionelle 
vanskeligheder. Det er et nyt tilbud og består 
af skolestartere og enkelte elever, vi har hjem-
taget fra en privatskole«, fortæller skoleleder 
Knud Nordentoft.

Det giver Søgårdsskolen flere strenge at 
spille på, at Gentofte vil tilbyde specialunder-
visning så tæt på elevernes bopæl som muligt.

»I sommer ansatte vi syv lærere og seks 
pædagoger, og det har givet os både flere 
kompetencer i huset og mulighed for at sætte 
eleverne sammen, så de hele tiden går i en 
klasse, som passer til deres udvikling«, siger 
Knud Nordentoft.

Vi har hentet elevtallet for landets 156 specialskoler 
ud af Undervisningsministeriets databank for hvert 
skoleår fra 2008-09 til 2015-16, som er de nyeste 
tal i databanken. 25 af skolerne har haft en fremgang 
på mindst fem elever, siden inklusionsloven i 2012 
lempede på reglerne om specialundervisning for at 
gøre det muligt for kommunerne at inkludere flere 
elever i almenundervisningen. Det svarer til, at hver 
sjette specialskole har fået flere elever. Hertil kom-
mer, at 40 specialskoler kører med et stabilt elevtal 
med et udsving på få elever fra år til år. De øvrige 91 
skoler har haft tilbagegang i elevtallet.

Sådan har vi g jort

Mød dit fagblad på læringsfestivalen

Skolemessen finder sted på  
Scandinavian Congress Center,  
Margrethepladsen 1C, den 26. og 27. april. Du 
finder Folkeskolen på stand 311.  
Vi glæder os til at møde dig.

Hvis du er gæst på  
Skolemessen på Scan-
dinavian Congress Cen-
ter i Aarhus den 26. el-
ler 27. april, så kig forbi 
fagbladet Folkeskolen 
på stand 311. Her kan 
du bladre i de nyeste 
numre, få et chokolade-
hjerte og høre, hvordan 
du får størst mulig glæ-
de af de faglige netværk 
på folkeskolen.dk/fag.
   Og sidst, men ikke 
mindst, kan du deltage 
i konkurrencen om et 
weekendophold for to på 
et af Sinaturs hoteller til 
en værdi af over 7.000 
kroner.

Illustration: Pernille M
ühlbach

Vind et  
weekendophold  

for to på et af  
Sinaturs hoteller 

til en værdi af over 
7.000 kroner.
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Det er både fristende og snublende nært at 
konkludere, at skolens øgede elevtal skyldes 
mislykket inklusion, erkender skolelederen. 
Men det er ikke tilfældet.

»Politikerne ønsker en lærerig, udfor-
drende og meningsfyldt skole med fællesskab 
som omdrejningspunkt, men det giver ikke 
mening at presse alle børn ind i almenskolen. 
Derfor eksisterer Søgårdsskolen. Det må dog 
aldrig blive sådan, at vi holder på vores ele-
ver. Så vidt muligt skal vi udvikle dem til at 
kunne begå sig i almenskolen«.

Ekstra plads til flere elever
Pindstrupskolen er steget fra 59 elever i 2012-
13 til 80 i dag, altså 21 elever flere. Det skyldes 
i høj grad, at Syddjurs Kommune er holdt op 
med at bruge en specialskole i en anden kom-
mune, så elevtallet stiger næppe yderligere. 
Tværtimod vil det falde lidt, forudser skolele-
der Hans Henrik Dupont.

»Vi har 10-12 elever, som går ud til som-
mer, og vi får måske fire-fem skolestartere 
med autisme, så jeg regner med, at vi går lidt 
ned. Desuden falder elevtallet i kommunen, 
og det bør give færre elever til os. Jeg tror dog 

ikke, vi kommer til at mangle kunder i bu-
tikken, men vi skal selvfølgelig kun have de 
elever, som har behov for at være hos os«, 
siger Hans Henrik Dupont.

Han er tilfreds med, at skolen svinder 
lidt ind.

»Vi er normeret til 70 elever, så med 80 
elever kniber det med pladsen«.

Ellebækskolen mangler ikke længere 
plads til sine elever med blandt andet 
autisme og ADHD. Skolen flyttede i 2015 fra 
trange lokaler i Køge til en nedlagt skole i 
Gørslev halvvejs mod Ringsted. Det har fået 
elevtallet til at stige til 90 elever. Det er syv 
flere end i 2012 og 21 flere end i skoleåret 
2015-16, da skolen har haft nogle år med 
fald.

»Med mere plads kan vi selv give flere 
børn et tilbud i stedet for at sende dem ud 
af kommunen, så for første gang i historien 
har vi to 0.-klasser. Der skal et vist antal 
elever til at skabe en klasse med dynamik 
og mulighed for holddeling og sidemands-
oplæring, så vi vil gerne op på ti elever i 
hver af vores 12 klasser. Det understøtter 
inklusionen, når eleverne lærer at være en 

Et stabilt elevtal giver lærerne tryghed i ansættelsen, 
og det har en positiv indflydelse på deres arbejds-
glæde, mener en skoleleder.

SØGER SKOLER, DER VIL VÆRE RØGFRI

VIL DU HJÆLPE DINE ELEVER TIL EN RØGFRI FREMTID?
X:IT er en rygeforebyggende indsats rettet mod eleverne på 7.-9. klassetrin. X:IT er allerede 

afprøvet med gode resultater. Skoler, der følger projektet til fulde, har halvt så mange elever, 
der begynder at ryge efter endt skoleår.

X:IT HAR I DET KOMMENDE SKOLEÅR SÆRLIGT FOKUS 
PÅ SOCIAL ULIGHED

Vi leverer ”Røgfri aftaler”, workshops og undervisningsmateriale. Få mere at vide 
hos Lotus Sofie Bast (tlf.: 65507809) eller Tenna Christiansen (tlf.: 35257538)

– eller gå ind på www.interventionsforskning.dk

STATENS INSTITUT FOR
FOLKESUNDHED

STATENS INSTITUT FOR
FOLKESUNDHED

FORSKNINGSPROJEKT 
SØGER SKOLER
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del af et fælleskab«, siger skoleleder Jeanne 
Riise.

Stabilt elevtal giver tryghed
I de seneste år har Kløver-Skolen i Sønderborg 
ligget stabilt på 200 elever. Da inklusionsloven 
trådte i kraft i 2012, faldt det ellers fra 184 til 
175, men siden har skolen overtaget de ældste 
elever med socio-emotionelle vanskeligheder 
fra ungdomsskolen, og kommunen holder så 
mange som muligt hjemme i egne specialtilbud.

»Vi forventede, at inklusionsloven havde 
fået en negativ effekt på vores elevtal, men 
politikerne vil have gode tilbud til alle. Hvis 
de havde sagt, at skolerne højst måtte udskille 
fire procent, var vores elevtal faldet«, konsta-
terer skoleleder Trine Petersen og tilføjer, at 
et stabilt elevtal giver ro på personalestuen.

»Tryghed i ansættelsen har en positiv 
indflydelse på engagement og arbejdsglæde 
og får folk til at blive her i mange år. Det skal 
man ikke kimse ad«.

Vesterbakkeskolen i Randers har fået 20 
flere elever med behov for vidtgående og ved-
varende specialundervisning siden 2012-13 og 
er dermed oppe på 122 elever.

»Lægerne kan i dag redde meget for tidligt 
fødte børn, og nogle af dem får et handicap. Vi 
har også elever, hvis forældre er kusine og fæt-
ter, eller hvis forældre selv har gået her. Men 
jo flere elever vi har ud over vores normering 
på 80, desto færre penge er der til de andre 
skoler. Derfor følger vi eleverne tæt for at 
vurdere, om de kan komme i et mindre vidtgå-
ende tilbud«, siger skoleleder Klaus Viggers.

Tilgangen har givet ham råd til at ansætte 
en ergoterapeut, en sygeplejerske og en sags-
behandler.

»En bred faglighed styrker vores tilbud og 
gør det muligt at arbejde mere målrettet med 
den enkelte elev. Vores elever har en iq på højst 
70, så det er vigtigt, at vi fanger dem på deres in-
teresser«, siger Klaus Viggers, der mener, at han 
med 30 lærere ikke går ned på undervisning.

Det hjælper med et godt ry
Specialskoler bestemmer ikke selv, hvor man-
ge elever de vil have. Men derfor kan man 
godt gøre sig attraktiv, mener Trine Petersen 
fra Kløver-Skolen i Sønderborg. 

»Vi arbejder på at løse vores opgaver, så 
elevernes trives og lærer så meget som mu-

ligt, og vi har et godt samarbejde med foræl-
dre, daginstitutioner, skoler, visitationsudvalg 
og forvaltning. Vi har et godt ry. Det ser vi 
også, når vi har ledige stillinger. Vi har for-
holdsvis let ved at tiltrække ansøgere«, siger 
skolelederen.

Nyborg Heldagsskole lægger også vægt på 
at have kvalitet i sine tilbud.

»Vi har gode resultater i undersøgelser af 
både forældrenes tilfredshed og elevernes 
trivsel. Det giver et billede af, hvad vi kan. 
Samtidig fungerer vi som videnscenter for 
almenskolerne, så de ved, hvad de kan bruge 
os til. De specialskoler, der overlever, er dem 
med en tydelig profil«, forudser Torben Juel 
Sørensen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Læs også

I den kommende tid kan du læse flere 
artikler om elevfremgang på specialsko-
ler på netværket om specialpædagogik 
på folkeskolen.dk. Læs for eksempel 
interviewet: »Antallet af børn med store 
vanskeligheder stiger«, siger professor i 
specialpædagogik Niels Egelund.

 
 

 noitaripsni yn åF 
og viden om dit fag
Er du lærer i historie eller de naturfaglige fag: Natur/teknologi, geografi, 
biologi, fysik/kemi, så har du mulighed for at få et gratis kompetenceløft

Lærerne efterspørger kompetenceudvikling inden 
for deres fag. Danmarks Lærerforening tilbyder 
folkeskolelærere et gratis kompetenceløft i fagene 
historie og de naturfaglige fag: Natur/teknologi, 
geografi, biologi og fysik/kemi. Det er muligt, fordi 
foreningen har fået midler fra A.P. Møller og Hus-
tru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til at give 
lærerne inspiration og ny viden inden for deres fag. 

Kunne du tænke dig ny inspiration og en faglig 
opdatering inden for dit fag, så er der nu åbent for 

tilmelding til kurserne. Sidste frist for tilmelding  
er fredag d. 5. maj 2017. Ved tilmelding vil  
lærere, der deltager sammen med andre lærere  
fra samme skole, blive prioriteret. Udvælgelse  
herefter sker efter først-til-mølle-princippet.

Gå ind på www.dlf.org og læs  
mere om kursernes indhold,  
tid og sted, betingelser for  
at deltage samt tilmelding.       

V=     π r³4
3

E=mc²

a²+b²=c²

DLF_annonce_halvside2.indd   1 21/03/2017   11.17

STOP MOBNING!
DELTAG I KONKURRENCEN, VIND ET LEJRSKOLEOPHOLD – TIL HELE KLASSEN
Den bedste støtte en mobbet og ensom elev kan få – er hjælp fra en klassekammerat. Det viser studier og forskning om 

skolemobning. Derfor kan det betale sig, at opmuntre og opfordre elever til at droppe mobbe-passiviteten og i stedet blande  
sig, når en klassekammerat holdes ude af fællesskabet. 

Konkurrencen skal hjælpe med at få fokus på en ”blande-sig kultur” – hvor lærere kan hjælpe og opmuntre eleverne 
med at få idéer til, hvordan man kan stå op for hinanden. 

KONKURRENCEN
”Find mindst tre gode idéer til måder man kan blande sig på, når der er mobning i klassen”.

Præsentationen: Kan laves som en lille video, tegninger, fotos, 
grafisk præsentation i PowerPoint eller lignende – det er helt op 
til dig og din klasse at vælge formen.

Tidsforløb: Konkurrencen løber fra 1/3 – 1/6 2017. 

Konkurrencesvar sendes til: Den ansvarlige lærer sender klassens 
svar til danhostel@danhostel.dk. Husk at tilføje, navn på lærer, navn 
på skole, klassetrin og telefonnummer, hvor læreren kan træffes.

Offentliggørelse: Vinderen af konkurrencen offentliggøres i uge 
24/2017. Den vindende klasse får direkte besked og klassens for-
slag sættes på Danhostels hjemmeside og Facebook side.

Juryen: Danhostel har sammensat en jury bestående af tre kvalifi-
cerede personer, som alle har mobning på hjertet. Juryen gennemgår 
alle indkomne konkurrencepræsentationer og sammen finder de den 
vindende klasse.

Konkurrencebetingelser: Alle skoleklasser i Danmark fra 
4. – 9. klassetrin. Læreren står for indsendelse af klassens svar.

Præmien: Ét lejrskoleophold i skoleåret 2017/2018 med alt 
inklusiv i tre dage med to overnatninger og:

• 2 x Morgenmad
• 2 x Frokost eller madpakke inkl. vand/saftevand
• 2 x Aftensmad inkl. vand/saftevand
• 2 x entré/indgang til attraktion eller lign.
• Lokal transport fra Danhostel til aktiviteten

Præmieværdi: Lejrskoleopholdet har en cirka værdi på kr. 20.000,- 
Præmien kan ikke byttes til kontanter.

Deadline for indsendelse af præsentationsmaterialet: 1/6 2017.

LEJRSKOLE/

Anne Mette Friis - Børn og Ungechef UNIFEC Helle Rabøl Hansen - Forsker og Forfatter Ole Andersen - Direktør Danhostel

Alle børn har ret til et godt liv. Det står i Børnekonventionen. Derfor har de også ret til ikke at blive mobbet.www.unicef.dk/boernekonventionen 
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folkeskolen.dk /h&d 

Vi føler os ikke kompetente nok, og eleverne får ikke mere ud af det nye fag. Sådan lyder det fra  
størstedelen af håndværk og design-lærerne i en undersøgelse, som folkeskolen.dk/h&d har foretaget. 

Flertallet angiver, at det ikke er nogen let op-
gave at gå fra at undervise i enten håndarbejde 
eller sløjd til at undervise i det kombinerede fag. 
Hele 55 procent svarer, at de kun føler sig delvist 
kompetente til at undervise i det nye fag, mens Som et af mange tiltag førte reformen et nyt 

fag med sig. Håndarbejde og sløjd blev sløjfet til 
fordel for ét samlet fag: håndværk og design. I 
reformens to første år har det været op til sko-
lerne, om det nye fag skulle på skemaet, men fra 
i sommer har det været obligatorisk.

138 lærere har i en undersøgelse foretaget 
af folkeskolen.dk’s håndværk og design-netværk 
givet deres oplevelse af faget til kende. Og vur-
deret på svarene har faget fået en svær start.

fem procent går skridtet videre og angiver, at de 
ikke føler sig kompetente. 

Eleverne har ifølge lærerne heller ikke haft 
gavn af sammensmeltningen. I hvert fald angiver 
et flertal, at de ikke mener, at eleverne får mere ud 
af undervisningen nu, end da faget var delt op i to. 

Skoleledere: Ikke reformens mest 
 prioriterede fag
At håndværk og design ifølge undersøgelsens læ-
rere lader en del tilbage at ønske, overrasker ikke 
formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

»Håndværk og design har fået en svær fød-
sel, fordi det falder sammen med så mange an-

TEKST SSEBASTIAN BJERRIL OG JENNIFER JENSEN

Undersøgelsen bygger på spørgeskemasvar fra 138 læ-
rere, der underviser i håndværk og design. Svarandelen 
betyder, at resultaterne ikke nødvendigvis er repræsen-
tativt for alle landets håndværk og design-lærere.

Om undersøgelsen 

Lærerundersøgelse: 

Håndværk og design  
har fået svær start
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Katrine Dalin Diduch
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Niels Lyngbo har fuldstændig ret i, at et nyt fag 
kræver nyudvikling af faglige kurser, selvom det 
bygger på gammelkendte materialer og teknikker. 
Derfor glæder arrangørerne af omtalte håndværk 
og design-konference sig til at afprøve en ny type 
kursus, hvor kursisterne i begyndelsen skal delta-
ge i én af i alt otte nye eller gammelkendte hånd-
værksworkshops for derefter at blive stillet en 
designopgave, som skal løses i en proces med en 
kursist fra en anden workshop, så opgaven løses 

»Så er rammen sat« hedder det første store 
kursus, som den faglige forening Håndværk og 
Design har inviteret til. Jeg glæder mig, fordi 
jeg for en gangs skyld får lov til at komme på 
fagligt kursus – og så endda med mine kolleger 
fra skolen. Skønt, at min leder har prioriteret 
os her.

Jeg er sikker på, at det bliver berigende med 
foredrag og et praktisk kursus. Alligevel er jeg 
lidt bekymret. Så vidt jeg kan se på kursusbe-
skrivelserne, er kurserne stort set som i gamle 
dage på for eksempel Vingstedkurserne: kurser 
inden for det tekstile område eller inden for de 
hårde materialer.

De fleste instruktører har jo også deres rod 
i et af de gamle fag, og jeg kan genkende flere 
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Kommentar:

Efterlysning:  
Gode kurser, som  
sammensmelter  
de gamle fag

WISTI PEDERSEN
NÆSTFORMAND I DEN FAGLIGE FORENING  
HÅNDVÆRK OG DESIGN

NIELS LYNGBO
LÆRER, KROGGÅRDSKOLEN  
I ODENSE
BLOG: H&D-BLOKKEN 

Blogindlæg på folkeskolen.dk/h&d

Lades vi ikke i stikken, når der ikke tilbydes gode eksemplariske kurser, 
som blander de gamle materialer på en ligeværdig måde?

FAGLIGT NETVÆRK:
HÅNDVÆRK OG DESIGN

På det faglige netværk for håndværk 
og design kan du debattere, sparre og 
videndele med kolleger fra hele landet. 
Bliv en del af netværket og få ny viden 
og faglig inspiration direkte i din ind-
bakke – det gør 3.725 andre allerede. 

Folkeskolen.dk/h&d

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

 
Blogindlæg og svar er forkortet  
– se det hele på folkeskolen.dk/604167.

Læs også
Læs også de øvrige artikler om 
undersøgelsen på folkeskolen.
dk/h&d
»Jeg er træt af at bygge af skrald og 
billigt fyrretræ«
H&D-lærere: Vores lokaler ligger 
langt fra hinanden
Så stor er forskellen på organiserin-
gen af H&D

På mange skoler er faget 
delt op i lokaler langt fra 
hinanden. På Skælskør 
Skole (på billedet) har man 
fået lavet fælles lokaler til 
det nye fag. Læs om lokale-
problemerne på folkeskolen.
dk/h&d.

med mindst to materialer med tilhørende teknik-
ker. Lige dét, Niels Lyngbo efterspørger. 

Det er også fuldstændig rigtigt, at den al-
mindelige lærer bliver ladt i stikken, hvis man 
ikke bliver bevilget efteruddannelse eller ikke 
kan finde relevante opdateringskurser. Derfor ser 
den faglige forening det også som den fornem-
meste opgave at udbyde relevante kurser. Det 
gode ved en faglig medlemsforening er, at alle 
kan bidrage med ønsker til, hvilke aktiviteter der 
skal udbydes. 

kompetente navne imellem. Egentlig passer 
det jo mig meget godt. For jeg vil også helst 
blive på mit felt. Men det er jo bestemt, at vi 
skal blande kortene, og så vil jeg gerne gøre 
det.

Jeg synes, den almindelige lærer bliver ladt i 
stikken, når kurserne ikke blander materialerne 
ligeværdigt. Hvis jeg kigger på andre kursusbe-
skrivelser, er det mange steder det samme.

Der skal selvfølgelig også stadig være plads 
til kurser i essesmedning eller strikning, uden 
at det altid bliver blandet sammen. Der er dog 
påfaldende få kurser, der mikser materialerne, 
og når de fremmeste folk ikke kan, hvordan skal 
vi så kunne? Endda med 20-25 børn og måske 
spredt i flere lokaler?

De bedste forløb synes jeg faktisk, jeg kan 
finde på Facebook-gruppen »Håndværk og de-
sign«, hos andre bloggere eller bare på nettet 
generelt. Men altså, så er vi tilbage til, at vi al-
mindelige lærere skal opfinde den gode eksem-
plariske tallerken.

dre store ændringer. Så det med at prioritere 
faget er nok ikke det, der er sket allermest. 
Chancen for succes med at få det til at virke 
på så kort sigt er forholdsvis begrænset«, 
siger han om undersøgelsens resultater. 

Selvom undersøgelsen peger på en række 
udfordringer, hæfter skolelederformanden 
sig ved, at der trods alt er lærere, som an-
giver, at de føler sig kompetente, og at ele-
verne får mere ud af det nye fag. 

»Det er positivt, at der er nogle lærere, 
som svarer, at de får mere ud af undervisnin-
gen«, fortæller han. 
bje@folkeskolen.dk, jje@folkeskolen.dk

Katrine Dalin Diduch
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Projekt Sund Skole skaber en naturlig mulighed for forældre-
involvering omkring madpakken, drikkevaner, børnenes sund-
hed og hvilken sundhedsagenda, I ønsker for jeres klasse.

Ifølge Fælles Mål for Folkeskolen skal der arbejdes med, at eleverne i Børnehaveklasse - 3. klasse kan 
forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv, og de skal kunne redegøre for faktorer, der 
påvirker sundhed og trivsel, herunder kost og motion. Den digitale værktøjskasse tilbyder dig materi-
aler, som imødekommer den del af Fælles Mål for Folkeskolen, som handler om sundhed og trivsel.

Redskab til forældreinvolvering

Sundhed og trivsel ifølge Fælles Mål

Sæt fokus på næring 
til læring med 
Projekt Sund Skole

KAMPAGNE MED STØTTE FRA 
DEN EUROPÆISKE UNION OG 
FRA MÆLKEAFGIFTSFONDEN 
I DANMARK

Projekt Sund Skole tilbyder dig en lettilgængelig digital læringsplatform.
Du får adgang til et omfattende idékatalog, som ”angriber” sundhed fra 
mange forskellige vinkler, og som kan bruges i fl ere forskellige fag.

Du fi nder alt materialet her på projektsundskole.dk
Materialet er gratis og nemt at bruge i din daglige forberedelse og i 
klassen. Undervisningsmaterialet grupperer sig i 4 retninger:

• Sociale aktiviteter
• Kreativitet
• Ernæring
• Forældreinvolvering

Sundhed i klassen eller måske på hele årgangen
Undervisningsmaterialet er udviklet til brug for både lærere og 
pædagoger. Og der er ligeledes udviklet materiale til din 
skoleledelse og skolebestyrelsen.

Mejeriforeningen præsenterer, støttet af EU, 
Projekt Sund Skole – et gratis projekt om 
sundhed og ernæring i indskolingen.

Indholdet i denne annonce afspejler kun forfatterens holdning og 
er alene dennes ansvar. Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig 
for den måde, informationen deri måtte blive brugt.

Når din skole er tilmeldt 
projektet, modtager du 

opskriftsfoldere til hele klassen 
– en ny til hver årgang.

Opskrifterne er udviklet i 
samarbejde med forældre 

og elever på de 
respektive årgange.
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Medlemmer må ikke søge job hos A2B 

Danmarks Lærerforening har gennem Lærernes 
Centralorganisation (LC) indledt blokade mod 

sprogcentervirksomheden A2B.  
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra  

1. januar 2017 ikke må søge job eller lade sig  
ansætte ved A2B’s sprogcentre.

Blokaden iværksættes, da det efter gentagne  
forsøg ikke er lykkedes for LC at indgå overens-

komst med A2B for så vidt angår undervisning på 
A2B’s sprogcentre.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af  
Danmarks Lærerforening, ligesom man kan miste 

retten til senere at blive medlem af  
Danmarks Lærerforening.

BLOKADE mod A2B’s  
sprogcentervirksomhed

 Lederstillinger 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017
Nummer 08: Tirsdag den 18. april 2017 kl. 12
Nummer 09: Mandag den 1. maj 2017 kl. 12
Nummer 10: Mandag den 15. maj 2017 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

EFTERUDDANNELSE  KRÆVER  TID OG  OPBAKNING

N R .  1 8   |   2 0 .  O K T O B E R   |   2 0 1 6

HJÆLP TIL 
IKKEBOGLIGE 
ELEVER 
L Æ S  S I D E  1 6

FÆGTNING
ER GODT FOR 
STRESSET 
LÆRER 
L Æ S  S I D E  3 0

SABAH ER  
EN AF DE FÅ
Kun to procent af lærerne 
i folkeskolen har ikkevest-
lig baggrund, mens hver 
 tiende elev er tosproget 

L Æ S  S I D E  6
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 9   |   3 .  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

Programmet Visible Learning  
skal bruges af lærerne på mange 

skoler, men én kommune siger fra 

og kalder det rigidt.

SYNLIG LÆRING
SOM KONCEPT

T E M A  L Æ S  S I D E  6KAN DU  
STYRE EN  
BOOTCAMP?
L Æ S  S I D E  3 5

SMAG PÅ
ÆBLER, OG
LÆR 
L Æ S  S I D E  3 8

NY BOG: TO FLØJE STRIDES OM DANNELSE

147427 p01_FS1916_Forsiden.indd   1

31/10/2016   13.41

F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Redaktionen anbefaleR også side 42:

n r .  2 1   |   1 .  d e c e m b e r   |   2 0 1 6

Topembedsmand vil sæTTe  ny  skolelinje  i kl

skole  
vinder  
arbejds- 
miljøpris
L æ s  s i d e  3 2

af danske Timss-
elever har hårdT 
pressede lærere 
L æ s  s i d e  2 1

30 %

skolen bRydeR ikke med 

social arv
– men er det skolens rolle?  

Og skal alle være akademikere?
L æ s  s i d e  6
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26:

N R .  2 0   |   1 7.  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

BONDO OM  DLF' S  ERSTATNING  FOR NATIONALE TEST

NATUNDERVISNING
PÅ SKOLE UNDER
USA-VALGET 
L Æ S  S I D E  3 3

 
KVINDER VINDER PÅ  
LÆRERPROFESSION.DK
L Æ S  S I D E  2 2

9

»ELEVERNE FÅR 
TRYGHED« 
Men i Kalundborg savner  
lærere i almenklasser hjælp  
til nyankomne elever.  

 

T E M A :  I N T E G R A T I O N  S I D E  6

Lærer om flygtninge i modtageklasse:
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

11
KOMMUNER 
SKAL SKIFTE 

LÆRINGS- 
PLATFORM 

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  3 0

PISA: MATEMATIK RYKKER, OG NATURFAG ER MEGET POPULÆRT

NY LÆRER:  
JEG ELSKER   

MIT JOB

FRA  
MODSTANDER 
TIL MINISTER

N R .  2 2   |   1 5 .  D E C E M B E R   |   2 0 1 6

God undervisning er skolens  

kerneopgave, siger Merete Riisager. 
Læs interview med den nye  

undervisningsminister.

S I D E  6
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

N R .  0 1   |   1 2 .  J A N U A R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

ÅBEN SKOLE: UNDERVISNING I SKROTTET MAD

Lærer Josefine Jack Eiby  
kom i modvind, da hun startede  

kampagnen #Skolepral. 

PRAL FOR  
POKKER 

2017
QUIZ OG  

VIND

 STUDERENDE  
SKRIVER OM FATTIG 

BARNDOM  

L Æ S  S I D E  1 6

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  P O R T R Æ T I N T E R V I E W  S I D E  6
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

N R .  0 2   |   2 6 .  J A N U A R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20: 

»Økonomi har efterhånden trumfet    

pædagogikken«, siger Morten Fjord.

DERFOR HAR  
JEG SAGT OP

11
GREB TIL  

SPÆNDENDE 
UNDERVISNING

L Æ S  S I D E  2 8

L Æ S  S I D E  3 9

L Æ S  S I D E  6

I SKOLE MED DONORBARNET LUDVIG

ANMELDER:
TRÆK HATTIE-BOG 

TILBAGE 

SKOLELEDER:
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23/01/17   16.13

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk 

Følg os på  
facebook

Vi søger en dygtig leder, som er ambitiøs  
på kerneopgaven

Skoleleder til Thurø Skole    
Svendborg Kommune

Thurø Skole er kendetegnet ved:
• Høj faglighed og god trivsel blandt både børn og voksne

• Et højt ambitionsniveau – vi ønsker ikke at hvile på  
laurbærrene – vi vil videre

• Vigtig og synlig position i lokalsamfundet

Vi ønsker fortsat at udvikle:
• arbejdet med fællesskabet som bærende værdi, hvor  

alle elever skal lykkes

• elevernes dannelse til en globaliseret fremtid, hvor  
interkulturel kompetence, kreativitet, innovation og  
samarbejde er væsentligt

Thurø Skole er smukt beliggende nær skov og strand og  
er gennemgribende renoveret efter reformens krav. 
Skolen er vigtig i lokalsamfundet, hvor der er gode og stærke 
traditioner for samarbejde.

I Svendborg Kommune søger vi skoleledere, som er ambitiøse 
på skolernes og skolevæsenets vegne, og som prioriterer  
ledelsen af kerneopgaven – børnenes læring og trivsel.

Er du interesseret, kan du finde flere oplysninger om  
stillingsopslaget på http://www.svendborg.dk/kommunen/job
Send din ansøgning senest den 25. april 2017.

Projekt Sund Skole skaber en naturlig mulighed for forældre-
involvering omkring madpakken, drikkevaner, børnenes sund-
hed og hvilken sundhedsagenda, I ønsker for jeres klasse.

Ifølge Fælles Mål for Folkeskolen skal der arbejdes med, at eleverne i Børnehaveklasse - 3. klasse kan 
forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv, og de skal kunne redegøre for faktorer, der 
påvirker sundhed og trivsel, herunder kost og motion. Den digitale værktøjskasse tilbyder dig materi-
aler, som imødekommer den del af Fælles Mål for Folkeskolen, som handler om sundhed og trivsel.

Redskab til forældreinvolvering

Sundhed og trivsel ifølge Fælles Mål

Sæt fokus på næring 
til læring med 
Projekt Sund Skole

KAMPAGNE MED STØTTE FRA 
DEN EUROPÆISKE UNION OG 
FRA MÆLKEAFGIFTSFONDEN 
I DANMARK

Projekt Sund Skole tilbyder dig en lettilgængelig digital læringsplatform.
Du får adgang til et omfattende idékatalog, som ”angriber” sundhed fra 
mange forskellige vinkler, og som kan bruges i fl ere forskellige fag.

Du fi nder alt materialet her på projektsundskole.dk
Materialet er gratis og nemt at bruge i din daglige forberedelse og i 
klassen. Undervisningsmaterialet grupperer sig i 4 retninger:

• Sociale aktiviteter
• Kreativitet
• Ernæring
• Forældreinvolvering

Sundhed i klassen eller måske på hele årgangen
Undervisningsmaterialet er udviklet til brug for både lærere og 
pædagoger. Og der er ligeledes udviklet materiale til din 
skoleledelse og skolebestyrelsen.

Mejeriforeningen præsenterer, støttet af EU, 
Projekt Sund Skole – et gratis projekt om 
sundhed og ernæring i indskolingen.

Indholdet i denne annonce afspejler kun forfatterens holdning og 
er alene dennes ansvar. Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig 
for den måde, informationen deri måtte blive brugt.

Når din skole er tilmeldt 
projektet, modtager du 

opskriftsfoldere til hele klassen 
– en ny til hver årgang.

Opskrifterne er udviklet i 
samarbejde med forældre 

og elever på de 
respektive årgange.
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 Lærerstillinger 

 Lederstillinger 

 www.hillerod.dk

AFDELINGSLEDER 
til Frederiksborg Byskole

Hillerød Kommune søger til Frederiksborg Byskole en  
ambitiøs, engageret og dygtig afdelingsleder, som brænder 
for elevernes trivsel, udvikling og læring og samtidig for 
ledelse som fag. 

Som afdelingsleder bliver du en del af skolens ledelsesteam, 
og vil, udover dit ledelsesansvar for udskolingen, få ansvar for 
tværgående opgaver i organisationen inden for arbejdsmiljø, 
skoleårets planlægning, skemalægning og vikardækning.  

Ansøgningsfrist 
Tirsdag den 18. april 2017.

Se det fulde stillingsopslag på www.hillerod.dk

Tingstrup Skole 
søger en skoleleder
pr. 1. juni 2017

Tingstrup Skole er en folkeskole beliggende i Thisted by.
Skolen er en overbygningsskole med ca. 600 elever og 80 
medarbejdere. 

Vi forventer, at du som leder er visionær, og sammen med 
skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere formår at føre vi-
sionerne ud i livet gennem en motiverende og kommunike-
rende ledelsesstil.

Se mere på www.thisted.dk

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos konstitueret un-
dervisningschef Per Overgaard, tlf. 9917 2080 / 2937 4134 
eller hos formand for skolebestyrelsen Thomas Rygaard Las-
sen tlf. 2716 2071.
Der kan ved henvendelse på tlf.99173456 aftales besøg på 
skolen.

Ansøgningsfrist: 18. april 2017 kl. 10.00

Det frie Gymnasiums Grundskole  
søger idræts-, tysk- og dansklærer

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtids-

stilling, men hvis du vil have en lavere ansæt-

telsesgrad, kan dette også være en mulighed.

Du skal gerne kunne undervise i de ovennævnte 

fag, men andre fag kan også komme i spil. Der  ud

over bliver du klasselærer i en af vores syv klasser.

 
Vi er en dynamisk og velfungerende  

grund skoleafdeling med op til 172 elever og 

16 lærere. Vi arbejder i teams på de enkelte 

årgange, og lærergruppen er karakteriseret 

ved engagement, faglig dygtighed, åbenhed, 

demokratisk sindelag og et godt samarbejde. 

Du skal samtidig have lyst til at indgå i dette 

fællesskab, hvor det at tage ansvar også er  

en stor del af hverdagen. 

Du ønsker at trives på en skole, hvor medan-

svar, udvikling og forandring er nøgleord.

 
Det frie Gymnasium er en eksperimenterende, 

udviklende og demokratisk skole med omkring 

850 elever og 90 ansatte. Kendetegnende for 

hele skolen er pædagogisk forsøgsvirksomhed  

og projektarbejde. I dag består Det frie Gymna

sium, udover grundskolen, af: gymnasium, 2 årig 

hf og hf enkeltfag. Vi har to bygninger begge på 

Nørrebro, og grundskolens undervisning foregår 

fortrinsvis i Møllegade. 

Det frie Gymnasium er en selvej ende institution. 

Skolemødet er skolens højeste myndighed, og 

der afholdes skolemøde én gang om ugen, hvor 

alle på skolen, elever såvel som ansatte har én 

stemme. Her træffes de overordnede principielle 

beslutninger, som vedrører skolens drift, struktur 

og udvikling.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til 

overens komst mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgninger skal være skolen i hænde senest 

fredag den 28. april kl. 12.00, og der vil være 

samtaler i løbet af uge 19.

For yderligere oplysninger kontakt

Søren Bager, 5130 1625 eller Torben Lind Jensen, 

2143 0959.

Ansøgningen stiles til: Det frie Gymnasium  

Att. Afdelingsinspektør Søren Bager,  

Møllegade 26, 2200 København N,  

tlf. 3537 1111  

Mail: sb@detfri.dk www.detfri.dk

Vi søger en lærer til Grundskolen fra d. 1. august 2017.  

Grundskolen omfatter to spor i 8. - 9. klasse og tre spor i 10. klasse.

149520 p38-49_FS0717_Lukkestof.indd   40 03/04/17   15.30



F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 1 7  /  41 

Fire års uddannelse er overstået, eksamensbe-
viset hænger på væggen, og nu skal det første 
lærerjob landes. Hvad skriver du på dit cv?

Ifølge konsulent i Lærernes a-kasse Tine 
Engelund, der hvert år holder cv-workshops 
for sidsteårsstuderende på landets lærerud-
dannelser, har du højst sandsynlig ikke i 
første udkast skrevet alt, du har lavet, som er 
relevant for et lærerjob.

»Dimittender tillægger ofte ikke studiejob 
og frivilligt arbejde værdi, hvis ikke det direk-
te har noget med undervisning at gøre, men 
hvis man har en rolle, hvor man har med 
andre mennesker at gøre, så kan elementer 
bruges til at understøtte, at man også kan 
varetage et lærerjob«, siger hun.

Det meste er relevant for en lærer
Har man for eksempel været med til at lægge 
vagtplaner, så viser det, at man er ansvarlig 
og har organisatorisk talent. Har man siddet 
ved kasseapparat, kan man både henvende 
sig til og aflæse folk.

»Man er nødt til at servere på et sølvfad 
for arbejdsgiveren, hvorfor det alt sammen er 
relevante kompetencer i forhold til et lærer-
job«, siger Tine Engelund.

På samme måde kan de erfaringer, man 
har gjort sig på studiet og i sin praktik, også 
som regel tåle uddybning på dimittenders cv, 
forklarer hun:

»Det fortæller ikke så meget om dig som 
lærer, hvilke linjefag du har haft, og hvor du 
var i praktik. Det giver arbejdsgiver meget 
mere at arbejde med, hvis du fortæller, hvad 
du lærte om dig selv som lærer ved at have de 
linjefag og at være i praktik«.

På samme måde er det slet ikke umuligt, 
at frivilligt arbejde og fritidsinteresser kan 
fortælle noget om sider af en dimittend, der 
er relevante for et lærerjob.

Fortæl din historie – ellers gør  
modtager det
Endelig kan nyuddannede lærere, der har 
taget en omvej til lærergerningen, ifølge Tine 
Engelund starte cv’et med et resume, der 
viser den røde tråd gennem deres studie-
mæssige og professionelle virke, som har ledt 
frem til, at de nu søger et lærerjob.

»Hvis ikke man selv fortæller historien, 
åbner man for spekulation, og så er det ikke 
sikkert, det er den gode historie, arbejdsgiver 
når frem til«, siger hun.

En af de sidsteårsstuderende, der sidste 
år var til en af Tine Engelunds workshops, er 
Nanna Kastrup, som i dag er underviser på 
VUC Syd.

»Workshoppen lærte mig at være per-
sonlig med et fagligt sigte. At give slip på 
den typiske skabelon, så man skiller sig ud 
i bunken af ansøgninger i forhold til både 
sproget og måden, cv’et er struktureret på«, 
siger hun.

Desuden fremhæver Nanna Kastrup, 
at hun på workshoppen lærte, at alle stil-
linger »fra danseinstruktør for børn til 
salgsassistent« med en kort begrundelse 
kan have relevans, når man søger det før-
ste lærerjob.

»Vejledningen var rigtig vigtig for mig, og 

jeg benytter stadig Tine, hvis jeg har behov 
for sparring på både cv- og ansøgningsskriv-
ningen«.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

  Se flere stillinger

Nyuddannet

Sådan optimerer du dit cv, når du 
søger det første lærerjob
Det er svært at finde et studie- eller fritidsjob, der ikke har et eller flere elementer, som er relevante for  
lærergerningen, og det bør fremgå af en dimittends cv, siger konsulent i Lærernes a-kasse.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH
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 Lederstillinger 

Vi søger en ambitiøs skoleleder, som brænder for at lede en  
skole, hvor hvert eneste barn udvikler sig optimalt i et ambitiøst, 
kreativt og mangfoldigt miljø. 

FUSION
Den nye skoleleder skal lede en spændende fusion af to skoler, 
og samtidig understøtte nybyggeri på den ene matrikel i form 
af et nyt børne- og kulturhus. Som skoleleder skal du stå i 
spidsen for den faglige ledelse og udvikling af skolen som én 
sammenhængende skole. Du skal sætte tydelige mål og være  
et fyrtårn for begge afdelingers medarbejdere. Og du skal skabe 
en fælles retning til gavn for elevernes faglige resultater,  
dannelse og trivsel.

FAGLIGT FOKUS
Du skal brænde for at lede en mangfoldig skole med høje 
forventninger til alle elever uanset baggrund. Og du skal brænde 
for at nytænke læring og undervisning, så vores elever bliver 
aktive og innovative deltagere i fremtidens foranderlige og 
gennemdigitaliserede samfund. Fælles for de to afdelinger vil 
være ønsket om at udvikle de kompetencer hos elever, der bliver 
nødvendige i fremtidens samfund. Skolens arbejde vil derfor 
være fokuseret på at koble fagundervisning til de såkaldte ”21st 
century learning skills”, hvor elever skal samarbejde tæt om 
autentiske forløb i et kreativt miljø. Her skal de nyeste teknolo-
gier være en integreret og naturlig del af arbejdet i alle fag. 

OM SKOLERNE
Gadehaveskolen har ca. 350 elever og ca. 60 medarbejdere i 
skole og fritidstilbud. Selsmoseskolen er en heldagsskole med 
ca. 230 elever og ca. 50 medarbejdere. Begge skoler har en stor 
andel af tosprogede børn med mange forskellige kulturbaggrunde. 

YDERLIGERE INFORMATION
Du kan se det fulde stillingsopslag på kommunes hjemmeside
htk.dk, og er velkommen til at kontakte centerchef Flemming 
Ellingsen på tlf. 2015 9559, hvis du vil høre mere om jobbet. 

ANSØGNING
Der er ansøgningsfrist torsdag den 20. april 2017. Ansøgning  
og CV sendes elektronisk via kommunens rekrutteringssystem. 
Første ansættelsessamtale afholdes mandag den 24. april 2017 
og den anden samtale torsdag den 27. april 2017. Der vil være 
test af udvalgte kandidater inden anden samtale. 

Vi er i en rivende udvikling inden for skole- og dagtilbuds- 
området, hvor vi er optaget af at ruste kommunens børn og 
unge til fremtidens samfund og arbejdsmarked med relevante, 
tværgående kompetencer og en stærk forståelse for IT og 
teknologi. 

Vi har brug for en medarbejder senest 1. juni 2017, som i en 
travl hverdag og i et tæt samarbejde med vores økonomimed- 
arbejdere kan medvirke til at bevare overblikket. Du vil blandt  
andet komme til at arbejde med lovgivning, overenskomster, 
politiske sagsfremstillinger, fondsøgning m.v. Der er således  
tale om en kompleks stilling, som vil kræve et indgående kend- 
skab til skoleområdet, og måske kommer du derfor fra en 
stilling i en skoleledelse. Du må ligeledes være indstillet på at 
repræsentere Institutions- og Skolecentret i en række tværfaglige 
arbejdsgrupper på tværs af centrene på rådhuset, ligesom du 
også servicerer lederne på dagtilbuddene og skolerne. 

INSTITUTIONS- OG SKOLECENTRET 
Vi har ansvaret for serviceringen af det politiske niveau og
driften og udviklingen af det samlede skole- og dagtilbuds-
område, og du vil indgå i en personalegruppe bestående af 20  
dygtige medarbejdere med forskellige uddannelses- og 
erfaringsmæssige baggrunde. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Du kan se det fulde stillingsopslag på htk.dk og ønsker du 
yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte centerchef 
Flemming Ellingsen på tlf. 4359 1935.

ANSØGNING
Der er ansøgningsfrist den 20. april 2017. Ansøgning og CV
sendes elektronisk via kommunens rekrutteringssystem. 
Ansættelsessamtaler afholdes den 25. april 2017.  

Kompetent og engageret 
skoleleder til fusion og  
realisering af ny skole i 
Høje-Taastrup Kommune

Institutions- og Skole- 
centret søger chefkonsulent
/konsulent – gerne med  
ledelseserfaring 

S K O L E L E D E R K O N S U L E N T

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Du gør en forskel for kommunens borgere. 

Vi gør en forskel for dig!
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www.lundgaard-konsulenterne.dk

 ■ Yderligere oplysninger 
 kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos børne- og ungedirektør Claus 

Svold på 7681 5000/mobil 2148 1558. Læs mere i den uddybende job- og person-
profi l på www.lundgaard-konsulenterne.dk og www.vejle.dk.

 ■ Ansøgningen
  sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget 

senest den 10. maj 2017 klokken 8.30.

Det at lede med vilje har en lang række facetter. I Vejle 
Kommune får du en ramme, hvor der er højt til loftet og 
plads til store ambitioner, men så skal du også turde at 
gøre noget med din ledelse, og der skal være retning 
på. Og du skal ville mere end dig selv. Igennem sam-
arbejdet skal du søge at spille alle andre så gode, de kan 
blive. Endelig skal du skabe resultater. Du er her for at 
skabe en positiv forskel for børn og unges liv. Det er det, 
det i sidste ende drejer sig om.

Det er en udfordring at lede tæt på, når man i det daglige 
er langt fra. Det gælder i sagens natur, når man er chef 
for Uddannelse & Læring. De vigtigste – skolerne og der-
med børnene og de unge – er ”i marken”. Nysgerrigheden
 i at opsøge nærheden i ledelse og ikke blive en � ern 
forvaltningsfunktion, men netop en chef, der er så tæt 

på praksis, som man kan komme i så stor en kommune, 
som Vejle er. Det skal være ambitionen.

Kravene til dig? Du kommer med vilje og evne til netop 
at lede tæt på. Du kommer også med et solidt videns- 
og erfaringsniveau fra uddannelsesområdet og med 
ledelsesredskaber, du ved virker i praksis. Derudover er 
du et ordentligt menneske med stærke relationelle 
kompetencer, der gør det let at være sammen med dig. 
Og så elsker du arbejdet med børn og unge. Så ja, du er 
dygtig, men vi har til gengæld verdens – måske – bedste 
che� ob.

Stillingen besættes i udgangspunkt på overenskomst-
vilkår i henhold til chefaftalen. Lønniveauet forventes at 
være i størrelsesordenen 750.000 – 800.000 kr., efter for-
handling, på baggrund af din profi l og kompetencer. 

CHEF MED VILJE TIL AT LEDE TÆT PÅ
VEJLE KOMMUNE SØGER NY CHEF FOR UDDANNELSE OG LÆRING

 Lederstillinger 
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 Lærerstillinger 

www.furesoe.dk/job

En ny begyndelse – en fælles retning
Solvangskolen søger tre nye lærere

Har du/i overvejet at prøve noget nyt? Møde nye kollegaer, elever, 
forældre?

Hvis JA, så har vi tre ledige stillinger til dig og (måske) din kollega og/eller 
studiekammerat 1. august 2017.

• To stillinger på 1. årg.
 En god start for dig og eleverne

 Efter sommerferien venter 75 læringsparate og sjove elever på 1. årgang  
 og de glæder sig til at møde dig/jer! For du/I er vilde med at undervise i  
 dansk (stilling 1) og matematik (stilling 2).

• Én stilling på 3. årg.
 Et funktionelt teamsamarbejde mangler en VIGTIG brik – DIG!

 På 3. årg. savner Lise, Thomas, Thanh Ba og Rosa en ny teammakker,  
 som brænder for faget dansk, idræt og historie (stilling 3).

Børnemiljø (0-5. kl.) – et rart sted at være og lære
Solvangskolen ligger under 10 minutters gang fra Farum Station. Skolen er 
opdelt i et børne- (0.-5. årg.) og et ungelæringsmiljø (6.-9. årg.) for der-
igennem at sikre et mere sammenhængende skoleforløb for eleverne.

Fælles for alle tre stillinger er, at I brænder for at gøre en forskel for skolens 
mindste elever for I begejstres sammen med eleverne, når læsekoden eller 

algoritmen knækkes. I er tydelige i jeres ledelse af klasserummet, har en 
stærk relations kompetence og evner at favne og have blik for ALLE elever 
som en del af et fællesskab, hvor der er rart at være og lære.

Hvad tilbyder vi (også)…
Du fi nder hurtigt din plads i skolens nye forberedelsesmiljøer for du er til 
stede på skolen i gennemsnit 35 timer om ugen i 208 dage, har et gennem-
snitligt undervisningstimetal på 765 timer. Vi arbejde med fl eksibelt skema, 
MeeBOOK og der stilles it-udstyr til rådighed til alle medarbejdere (og gratis 
kaffe).

Solvangskolen har indbydende rammer og måske vigtigst af alt, så vil vi 
hinanden!

Kig forbi – rundvisning på Solvangskolen
Den 19. april kl 14.30 vil der være mulighed for at se skolen og møde ledelsen 
samt et par (mulige) kollegaer.

Læs hele stillingsopslaget og søg stillingen senest 21. april kl. 12.00 på 
www.furesoe.dk/job

Vær opmærksom på at stillingerne er slået op som tre forskellige stillinger, 
når du ansøger!

Fo
to

: C
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ou
rb

ox
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 Lærerstillinger 

jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. Så 
kommer du direkte til annoncen. De farvede blokke henviser 
til tre kategorier:

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

KLAG!  
hvis du ikke  

får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående videre  
til distributøren.

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

Samsø Efterskole, 8305 Samsø

Samsø Efterskole søger 4 undervisere

§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2017

Kvik-nr. 43082492

Sydskolen, Hørve, 4534 Hørve

3 lærere og 1 pædagog til Sydskolen, Hørve

§ Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2017

Kvik-nr. 43115343

Vanløse Privatskole, 2720 Vanløse

Dansk- og klasselærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 19. apr. 2017

Kvik-nr. 43408764

Ida Holsts Skole, 5700 Svendborg

Matematiklærer til Ida Holsts Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20. apr. 2017

Kvik-nr. 43444089

MISI Kujalleq, 3020 Julianehåb, Grønland

Konsulent til MISI Kujalleq (PPR Syd)

§ Ansøgningsfristen er den 21. apr. 2017

Kvik-nr. 43500928

MISI Kujalleq, 3020 Julianehåb, Grønland

Tale-/høre-/sprogkonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 21. apr. 2017

Kvik-nr. 43501024

Vi søger en lærer ti l specialundervisning, samt behandling 
af unge med psykiatriske vanskeligheder. Det er primært 
udskoling og prøveorienteret undervisning for unge i al-
deren 12-18 år. Kravene er, at du er læreruddannet og kan 
varetage, har lyst, og gerne erfaring i at undervise i et klas-
semiljø hvor det pædagogiske- og behandlingsmæssige ele-
ment er en stor del af skoledagens indhold.
Vi ti lbyder mulighed for stor indfl ydelse på undervisningen 
med plads ti l kreati v udfoldelse og mulighed for at fl ytt e 
faglige- og personlige grænser. Der arbejdes fast i en tolæ-
rer-ordning, med klassestørrelser på 5-9 elever.

Nøgleordene på vores arbejdsplads er: anerkendelse, nær-
vær, trivsel og udvikling. Arbejdsti den er 37t/ uge. Gyldigt 
B-kørekort er en forudsætning. 

Se det fulde sti llingsopslag på lærerjob.dk

Ansøgningsfrist: 12. maj 2017

Forventet opstart 1. august 2017

Lærer ti l Hjembækskolen – et dagbehandlingsti lbud

Lille Stokkebjergvej 9 • 4450 Jyderup • Tlf.: 70232929 • E-mail: dmo@antu.dk
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Greve Privatskole, 2670 Greve

Greve Privatskole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2017

Kvik-nr. 43488772

Kolind Centralskole, 8560 Kolind

Skoleleder til Kolind Centralskole

§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2017

Kvik-nr. 43533552

Sydøstsjællands Idrætsefterskole, 4690 Haslev

Ny forstander

§ Ansøgningsfristen er den 09. apr. 2017

Kvik-nr. 43571206

Sankt Annæ Gymnasium, 2500 Valby

Lærere til Europaskolens danske sprogsektion

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2017

Kvik-nr. 43575635

ZBC, 4700 Næstved

10.-klasselærere

§ Ansøgningsfristen er den 06. apr. 2017

Kvik-nr. 43771707

Tingkærskolen, 5220 Odense SØ

Ambitiøs skoleleder til Tingkærskolen

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2017

Kvik-nr. 43801972

Fenskær Efterskole, 7620 Lemvig

Værkstedslærer med erfaring

§ Ansøgningsfristen er den 24. apr. 2017

Kvik-nr. 43804176

Copenhagen City School, 1610 København V

Copenhagen City School søger en dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2017

Kvik-nr. 43710235

Ærø Efterskole, 5970 Ærøskøbing

Ærø Efterskole søger viceforstander

§ Ansøgningsfristen er den 15. apr. 2017

Kvik-nr. 43852424

Fjelsø Friskole, 9620 Aalestrup

Friskolelærer med flair for musik

§ Ansøgningsfristen er den 06. apr. 2017

Kvik-nr. 43845546

Søndre Skole, Rødbyafdelingen, 4970 Rødby

Afdelingsskoleleder (genopslag)

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2017

Kvik-nr. 43853742

Søndre Skole, Holebyafdelingen, 4960 Holeby

Afdelingsskoleleder for Holebyafdelingen

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2017

Kvik-nr. 43853734

Vestsjællands Idrætsefterskole, 4281 Gørlev

Spændende og inspirerende danselærer

§ Ansøgningsfristen er den 09. apr. 2017

Kvik-nr. 43854812

Det frie Gymnasium, 2200 København N

Idræts-, tysk- og dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 28. apr. 2017

Kvik-nr. 43891222

Nørre Fælled Skole, 2100 København Ø

Lærere til Nørre Fælled Skole

§ Ansøgningsfristen er den 19. apr. 2017

Kvik-nr. 44016484

Hummeltofteskolen, 2830 Virum

5 lærere til Hummeltofteskolen

§ Ansøgningsfristen er den 16. apr. 2017

Kvik-nr. 44013096

Sct. Norberts Skole, 7100 Vejle

Afdelingsleder for udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 20. apr. 2017

Kvik-nr. 43023157

Ingstrup trivselsskole og børnehave, 9480 Løkken

Friskolelærer søges til fast stilling

§ Ansøgningsfristen er den 21. apr. 2017

Kvik-nr. 44034688
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Szczecin International School, 70-262 Szczecin , Polen

Internationale ambitioner?

§ Ansøgningsfristen er den 08. apr. 2017

Kvik-nr. 44092776

Sct. Joseph Søstrenes Skole, 4800 Nykøbing F

Sct. Joseph Søstrenes Skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2017

Kvik-nr. 43803106

Gildbroskolen, 2635 Ishøj

Dygtig og engageret dansklærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2017

Kvik-nr. 44118524

Frederiksborg Byskole, 3400 Hillerød

Afdelingsleder til Frederiksborg Byskole

§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2017

Kvik-nr. 44127945

Favrskov Kommune, 8382 Hinnerup

Lærere til Favrskov Kommunes folkeskole

§ Ansøgningsfristen er den 26. apr. 2017

Kvik-nr. 44146184

Frederikssund private Realskole, 3600 Frederikssund

Lærere til naturfag

§ Ansøgningsfristen er den 20. apr. 2017

Kvik-nr. 44145877

Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen, 4450 Jyderup

Lærer til Hjembækskolen

§ Ansøgningsfristen er den 12. maj 2017

Kvik-nr. 44180559

10.-klasseskolen ved Milestedet, 2610 Rødovre

Seks lærere søges til udvidelse af 10. kl.

§ Ansøgningsfristen er den 24. apr. 2017

Kvik-nr. 44149747

Vestre Skole, 5000 Odense C

Skoleleder til Vestre Skole

§ Ansøgningsfristen er den 23. apr. 2017

Kvik-nr. 44319988

Østhimmerlands Ungdomsskole, 9574 Bælum

Fysiklærer til ØU

§ Ansøgningsfristen er den 27. apr. 2017

Kvik-nr. 44318963

Faxe Kommune, 4690 Haslev

Sprog- og læsekonsulent til Faxe Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 20. apr. 2017

Kvik-nr. 44344978

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Skoleleder til fusion af to skoler

§ Ansøgningsfristen er den 20. apr. 2017

Kvik-nr. 44342107

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Chefkonsulent/konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 20. apr. 2017

Kvik-nr. 44342158

Vejle Kommune, 7100 Vejle

Ny chef for Uddannelse og Læring

§ Ansøgningsfristen er den 10. maj 2017

Kvik-nr. 44347006

Solvangskolen, 3520 Farum

Solvangskolen søger tre nye lærere

§ Ansøgningsfristen er den 21. apr. 2017

Kvik-nr. 44343361

Tingstrup Skole, 7700 Thisted

Skoleleder pr. 1. juni 2017

§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2017

Kvik-nr. 44346528

Europaskolen, Undervisningsministeriet, 1220 København K

Pædagogisk leder og lærere til grundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2017

Kvik-nr. 44173709

Svendborg Kommune, 5700 Svendborg

Skoleleder til Thurø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 25. apr. 2017

Kvik-nr. 44457955
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rubrikannoncer

Feriebolig til 8 
pers. på Als
150 m2 i rolige, landlige 
omgivelser. Der er 4 so-
veværelser, hver med 2 
sengepladser.
Telefon: 7445 1366 / 
61730241 
www.cvc.dk

BORNHOLM, BALKA 
STRAND - SOMMERHUS
Hyggeligt 4 pers. som-
merhus i Snogebæk ud-
lejes tæt på havnemiljø, 
forretninger og bornholms 
bedste badestrand.
Telefon: 41430256 
www.lydiaemme.dk

Sommerferie i 
København
Rækkehus i Gentofte ud-
lejes i ugerne 26-30. 
Pris: 4000 kr. for 7 
døgn/3500 for 5 døgn. 
Gratis parkering.
Telefon: 22920185 
www.ferieikøbenhavn.dk

Spahus Fjellerup 
Strand - Djursland
Dejligt 90m2 hus, 5-6 
pers. 250m til børneven-
lig strand m. Blå Flag sta-
tion. Udlejes uge 26-31, 
3900kr/uge.
Telefon: 86153160

SVERIGE – HALLAND
Rødt helårs træhus på 
stor grund med skov og 
mange muligheder
for fritidsaktiviteter ud-
lejes. Tæt på Lagan og 
Mar...
Telefon: 56820399 / 
31506048

Stort fritidshus i Rørvig 
m. indendørs pool.
Tæt på stranden, havnen.  
Max. 10 pers. 4 vær./
hemse. Cykler, bordtennis, 
legehus. Havepavillon.
Telefon: 20257026

Sommerhus i Lyngså 
syd for Sæby
Velholdt hus. Stue/
køkken, sovev. køjerum, 
badev. anneks 2 sovepl. 
Stor terrasse. Fin badestr. 
2600/2100 kr  uge
Telefon: 22834193

Monaco/Roquebrune/
Menton
Storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet 
og Monaco. To værelses 
lejlighed på den klassiske 
franske riviera.
Telefon: 53813935 
www.rivieraen.dk

Feriebolig  Bornholm
Ferielejl. på 40 m2 til 4 
pers. 100 m. til bade-
strand og 200 m. til skov. 
3.200 kr for en uge i høj-
sæsonen.
Telefon: 24985388

Dobbelthus m. 
pool Provence ved 
Mt. Ventoux
Skøn udsigt, 4/5 pers, pr. 
hus, 2 sovevær,terrasse 
m gril,stort terræn,roligt 
belig. 
Telefon: 30234399 
cadefrene.free.fr

Andalusien.Smuk 
bjergby Nijar
Lejlighed på65m. 
med alt til 2 p.Tæt ved 
Granada,naturpark,små 
bugter ,vidunderlige 
strande og skønt klima 
altid.
Telefon: 22213344

Rådhusgade 4 i Hasle
Attraktivt håndværker-
tilbud.
Bolig/grund: 58/110 m2

Pris: højeste bud over 
50.000,-
Telefon: 50943895

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

ITALIEN HOS HANNE
På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra 
kr. 200/pers.

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

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

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser 
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM

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

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag  

den 27. april
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.dk
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Sekretariatet har telefontid  
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Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
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Canada har et helt andet  
skolesystem end det danske.  
Læs om danske skoler som  

Nordagerskolen, der kæmper for 
at oversætte metoderne.
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Tegning: Craig Stephens

A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

FOR KORTE NYHEDER

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

Rock-/bluesinteres-
seret historielærer 
kommer ikke til at stå 
for musikken til næ-
ste lærerfest.

Ny bog: Børnepsy-
kologer har brug for 
modstand og udfor-
dringer for at kunne 
udvikle sig.

Ny undersøgelse: 
Work-life-balance 
nemmere at have 
med at gøre for  
lærere, der ikke har 
noget liv.

Grimasse afslører  
fejlvurdering: Lærer-
værelseskaffe fra i 
går alligevel ikke bed-
re end ingenting.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 123

T I L  E L E V E R :  
Sådan motiverer du din lærer
Umotiverede lærere, sløve lærere, 
modvillige lærere, skoletrætte læ-
rere. Tilsyneladende mister mange 
med tiden deres engagement i 
skolearbejdet, men hvordan hjælper 
man dem bedst tilbage på sporet? 
Det er emnet for en ny afhandling, 
som opstiller en række råd til elever, 
der gerne vil give deres lærere bedre 
skoleerfaringer.

➊  Sørg for, at alle lærere får succes-
oplevelser, store eller små. Sig for 
eksempel: »Yes, de matematik-
opgaver, du har stillet os, dem har 
du grebet godt an«. 

➋  Gør det let for lærerne at gøre det 
rigtige: Formuler tydelige, konkre-
te forventninger til, hvad de skal 
sætte jer elever til. Vis dem even-
tuelt eksempler fra andre lærere.

➌  Fortæl lærerne, hvad I bruger det 
faglige stof til i den virkelige ver-
den, så de bedre kan se en me-
ning med at lære jer alle de ting. 

➍  Skru ned for den generelle ros, 

og skru op for den konkrete, 
handlingsorienterede ros. Det 
styrker lærernes såkaldte mod-
vindskompetence.

➎  Træn gode arbejdsvaner: At 
koncentrere sig, overvinde ulyst, 
lægge planer. Det er ikke alle 
lærere, der har den type kompe-
tencer med hjemmefra.

➏  Forvent ikke, at lærerne selv kan 
styre brugen af computere.

➐  Opbyg et tillidsfuldt og varmt 
forhold til hver enkelt lærer, så 
de oplever, at de hører til.

»Vi ved fra motivationsforskningen, 
at det styrker lærernes motivation, 
hvis de oplever, at de selv er med 
til at sætte et præg på tingene«, 
forklarer forskeren bag afhandlin-
gen, som understreger, at der også 
bør tages individuelle hensyn. Det 
gælder blandt andet de stille læ-
rere og de mere udadreagerende 
lærere, men også eksempelvis de 
perfektionistiske 12-talslærere.

Stadig problemer  
med pigegruppen på 
Christiansborg
Klikedannelser, mobning og groft sprog er nogle 
af de udfordringer, som fortsat belaster pige-
gruppen på Christiansborg. Det fremgik af et 
møde onsdag for de voksne, der arbejder med 
gruppens trivsel. »Bedsteveninder bliver de jo 
aldrig«, lød det fra én. »Men det ville være rart, 
hvis de kunne starte med at tale ordentligt og 
lytte til hinanden, for eksempel når de er nede 
på ridebanen i pauserne«. 
     Det er tilsyneladende især Merete, Mette F., 
Pernille, Christine A. og Pia, der går og provokerer 
hinanden, men nye konflikter opstod, da Inger for 
et par uger siden valgte at tage en kage med. 
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