
Ny fortælling af Lise Bidstrup • Høj faglighed • Varierede film og opgaver 
Nemme web-værktøjer • 1.-4. klasse • Dansk, natur/teknologi og tværfagligt

Eleverne formidler deres viden i en flot, digital lågekalender til en målgruppe

 INTROPRIS LIGE NU 249 kr. Bestil på u-landskalender.dk

NYT: Børnenes Egen U-landskalender
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NATUR/TEKNOLOGI 1.-3. KLASSE

Simpel navigation, korte tekster, 
spændende forløb og gode opgaver.

Se allerede nu forløb 
om Årstider!

Udkommer 
til skolestart!

Fagportalen natur-teknologi1-3.gyldendal.dk er Gyldendals nye 

indskolingsportal til faget. Otte forløb til 1.-2. klasse, 9 forløb til 

3. klasse. Fagportalen indeholder letlæselige tekster, praktiske 

opgaver, understøttende fotos og tegninger, gennemgående 

evalueringsformer ved brug af Tegn og skriv, Lær nye fagord 

og Fortæl det til andre.  

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

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

STAV OG REGN MED TO NYE DIGITALE LÆREMIDLER

Det populære stave- og grammatikmateriale Stav findes nu også i en digital 
udgave til 1.-8. klassetrin. Muligheden for at kombinere de fysiske hæfter med 
digital undervisning gør, at du kan vælge den løsning, som passer din skole 
og  dine elever bedst.  
 

  giver læreren en række fordele; bl.a. er materialet 100 % 
selvrettende, giver løbende overblik over klassens samlede og hver enkelt 
elevs niveau samt mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler 
og udarbejdelse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, stavetræning og 
tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert klassetrin er der tilføjet ca. 600 
supplerende opgaver i forhold til papirudgaven af STAV. Stav Online er motiverende 
for eleverne, da der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et point-
system. 

  tilgås med UNI login og er tilskudsberettiget.

Spil og træn på eget niveau
Et digitalt, kreativt og adaptivt  trænings- og undervisningsmateriale. 
Sværhedsgraden i øvelserne tilpasser sig automatisk den enkelte bru-
gers niveau, og materialet kan anvendes af alle elever på alle klassetrin.

Eleverne får deres planter i Matematikhaven til at vokse ved at spille og 
træne. Jo bedre og flittigere man er til at spille, jo smukkere og større 
vokser ens planter sig. Resultater og indsats belønnes med virtuelle 
præmier.

Selvrettende og giver læreren overblik 
Systemet er selvrettende og beregnet til selvstudie. Det kan anvendes 
i sammenhæng med alle matematiksystemer og er oplagt at bruge 
til træning i fx faglig tid. Læreren kan identificere elevens styrker og 
problempunkter og kan løbende følge elevernes udvikling.

Nem og hurtig adgang med UNI login eller med unikt login som forælder. 
Licens til Matematikhaven købes per elev og giver eleverne ubegrænset 
adgang i licensperioden på 6, 12, 24 eller 36 måneder.

Kombinationstilbud på Stav
Ved køb af klassesæt af de fysiske Stav 
elevhæfter får du Stav Online med for 
kun 300 kr. ekstra til din klasse (nor-
malpris 1.260 kr.).  Ønsker du kun Stav 
Online tilbyder vi 25% introduktions- 
rabat på en klasselicens til nye brugere.

GRATIS PRØVEPERIODE  

Prøv Matematikhaven gratis 
i 1 måned. 

Læs mere, og bestil på DPF.DK.

Gratis 
prøveperiode 

på Stav Online. 
Læs mere på 

DPF.DK 

1.-8. kl.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Underviser du 
flersprogede
elever?
Fart på dansk - Håndbog er en letlæst og 
praksisnær bog, som giver dig viden og 
konkrete redskaber til din undervisning, 
hvad enten du er lærer i et modtagetilbud, 
lærer i almenundervisningen, pædagog 
eller studerende.

Lyt, tal, læs og skriv
Mellemtrin

Ord og begreber med CL
Alle trin – kopimappe

Bogstaver og tal
Alle trin

Udkommer 
15. juni. 

Forudbestil 
allerede nu!

KENDER DU FART PÅ DANSK?

Fart på dansk er en ny serie fra Alinea, 
som giver dine flersprogede elever den 
allerbedste sprogstart. Serien bygger på 
den nyeste viden om andetsprogsdidak-
tik og giver eleverne sprog til at kunne 
deltage i alle skolens fag.

Vi ses på alinea.dk
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Lektiehjælp
»Børnene skal bruge tiden 
i skolen til læring og ikke 
til lektier. Så enig i at det 
her på tredje år ikke fun-
gerer, og der er bedre bud 
på indhold til de timer, for 
eksempel it/kodning«.
Lis Zacho, lærer

»Tid er liv, og jeg tvivler 
på, at de voksne, der selv 
gik hjem fra skole et par 
timer før nutidens børn, 
forstår, hvor dræbende  
det er dag ud og dag ind 
at være mør, når man 
kommer hjem fra skole«.
Henrik Breilev, lærer

»Hvor er alle de store? 
Corydon, Antorini, Thor-
ning, Vestager? Hvor er 
deres stemmer? Nu er 
det Annette (Lind, re-
daktionen), der er blevet 
udpeget til at være ban-
nerfører for reformen, der 
skulle gøre folkeskolen til 
verdens bedste. Nu står 
lille Annette med knækket 
fane omrullet med gaffa 
og kæmper det bedste, 
hun er blevet fortalt at 
skulle sige ...«.

Jens M. Lindtner, lærer

Nyheden om, at det lige om lidt kun er de allerøverste forenklede Fælles Mål, 
som er bindende, er egentlig ikke ny. Det store spørgsmål er faktisk, hvorfor det ikke 
er sket før. For lige om lidt er det et år siden, at den daværende undervisningsminister 
bebudede, at størstedelen af de såkaldte forenklede Fælles Mål i folkeskolen skulle 
gøres frivillige. 

I slutningen af marts blev forligspartierne enige, sagde de – og der var smil hele ve-
jen rundt. KL var med, og forskerne sagde, at det havde de hele tiden anbefalet. Dansk 
Folkepartis Alex Ahrendtsen meldte ud, at det også hele tiden havde været meningen i 
forligskredsen, men at der bare var sket »noget« på vejen fra aftale til lov. 

Det »noget« betød, at lærerne pludselig skulle følge flere end 3.000 bindende mål i 
stedet for 215. Det betød også, at de læringsplatforme, som blev indført samtidig, blev 
pålagt indbyggede kravspecifikationer, som koblede dem op på bindende mål. For blot 
at nævne nogle af konsekvenserne.

Derfor kan man med god ret spørge, hvor forhalingen stammer fra. 
Et bud er, at det ikke er Undervisningsministeriet, som står bag. Som en politiker 

siger til folkeskolen.dk: »Der sidder altid nogle ministre i en regering, der er mere 
magtfulde end andre, og det virker til, at de har sat en stopklods på det her« … Man 
skal ikke være særlig paranoid for at forestille sig, at »noget« sidder i Finansministeriet, 
hvis usynlige tråde rækker ud overalt i ministerierne. 

Problemet er, at når de, der trækker i trådene, ikke træ-
der frem og argumenterer, kan man ikke gå i dialog. Man 
efterlades med uldne og vattede forklaringer om, at ting 
tager tid og så videre. Forklaringer, som er provokerende 
utroværdige, når forskerne siger, at deres oprindelige for-
slag svarer til det, der nu er aftalt. 

For nylig blev der så igen indkaldt til møde i forligskredsen, og nu skulle det være. 
Men midt i dokumentet fremgik det, at hvis kommunerne besluttede sig til at løsne op 
for målene, skulle de indberette, hvilke mål de ville sætte i stedet! 

Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, at der har siddet nogle new public 
management-typer og hevet sig i håret over, at hele deres målsystem nu skulle gøres 
frivilligt. Den håbløse kommunemodel var så den løsning, de kom op med. Heldigvis 
blev den fejet af bordet.

Under alle omstændigheder er tidsånden begyndt at gå imod dem. Skattevæsenet, 
Dong og andre store sager, hvor Finansministeriet har haft fat i styre-
pinden, giver ikke offentlig medvind p.t. 

Og hvad angår folkeskolen, så rammer new 
public management og den udgave af syste-
met, som Finansministeriet abonnerer 
på, så meget ved siden af, at man kun 
kan håbe på, at lærernes egen døm-
mekraft holder det i skak, indtil 
skidtet bliver taget af bordet igen 
som den kæmpemæssige fejlta-
gelse, det har vist sig at være. 

En længe 
ventet nyhed

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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I N D H O L D

106

LOGIK FOR  
BURHØNS

800.000  
egne læringsmål

Meebooks stifter  
roser lærerne.

Mølleskolen lader børn undersøge  
sig til matematiske færdigheder.

Kom tæt på et helt anderledes børneliv i 
Vestafrika. Mød børnene i guldminen og 
lær om smarte gribbe, hellige krokodiller  
og hverdagen i storbyen og på landet.

TIL “GULDETS FORBANDELSE”

Burkina Faso
LÆRERVEJLEDNING

Nyt!
Byg en digital  

lågekalender med 
fakta og fotos

Guld, gribbe og gudemasker 

 i Burkina Faso

Bestil klassesæt nu

U-LANDSKALENDER.DK 
Intropris 249 kr.
30 elevbøger • 2 lærervejledninger • Gratis web og app

Nyt i år: Byg Børnenes Egen U-landskalender  
– et engagerende forløb med et nemt og skrædder
syet webværktøj. Eleverne formidler deres viden i en 
flot, digital lågekalender, som sendes til en målgruppe.

•  1.-4. klasse  natur/teknologi, dansk og tværfagligt.
•  Trykt elevbog: ”Guldets forbandelse” af Lise 

Bidstrup  også med fakta og læseletfabler.
•  Spændende fortællinger, høj faglighed og masser 

af sjove opgaver: Eleverne researcher og formidler. 
De læser, eksperimenterer og bevæger sig.

•  4 skalérbare forløb, der er lige til at gå til.
•  Mange film, bl.a. med Sebastian Klein fra DR.
•  Website og iPad-app med fakta + elevproduktion.
•  Lærer-web med alle materialer og opgaveark. 
•  50 gratis foredrag med Oxfam Ibis.
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Selvsikre elever
Lærer Carolina Pihl  

Olsen tøjler sine elevers 
angst for  

fremlæggelse.

Bedre af  
at blogge

Folkeskolens faglige 
rådgivere sætter det 

praksisnære i spil. 
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Undervisere  
opretter  

800.000 egne 
læringsmål 

i Meebook

Det har taget knap et år, men nu skulle det 
være ganske vist: Med et nyt lovforslag om 
Fælles Mål skal kun de 215 overordnede kom-
petencemål og de 866 tilhørende færdigheds- 
og vidensområder være bindende, mens 
over 3.000 færdigheds- og vidensmål gøres 
vejledende. Dermed bliver den »forenkling« 
af Fælles Mål, der i 2013 blev kaldt folkesko-

TEKST ESBEN CHRISTENSEN

Tovtrækkeri om Fælles Mål er slut
Efter et års politisk tovtrækkeri og ønske om forenkling af Fælles Mål blev politikerne enige. 
Over 3.000 færdigheds- og vidensmål skal ikke længere være bindende. 

lereformens rygrad, endelig en realitet. Det 
vil få stor praktisk betydning, mener både 
Danmarks Lærerforening og undervisnings-
ministeren.

»Det er et meget vigtigt signal fra forligs-
kredsen til lærerne, der siger: ’Vi har tillid til 
jer, vi behøver ikke at formulere tusindvis af 
mål for, at I kan lave god undervisning. Det 
kan I godt selv finde ud af’«, siger lærernes 
formand, Anders Bondo Christensen.

Undervisningsminister Merete Riisager 
(Liberal Alliance) er enig i, at der er en 

stærk signalværdi i aftalen: »Man skal stadig 
arbejde med mål for eleverne, men måden, 
hvorpå man gør det, skal være mindre me-
kanisk«.

En ommer blev rettet
Det var en lettet Merete Riisager, der efter 
flere forsøg på at nå til enighed med forligs-
kredsen endelig fik en aftale i hus i sidste uge. 
Under forhandlinger i begyndelsen af maj 
havde forligskredsen sendt ministeren hjem 
med beskeden »en ommer«. Da havde hun 
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Når en bruger laver et undervisningsfor-
løb i den udbredte digitale læringsplat-
form Meebook, er der flere muligheder: 
Man kan vælge at bruge mål fra forenk-
lede Fælles Mål for fagene, at indtaste 
egne læringsmål eller helt undlade at 
bruge mål for, hvad eleverne skal have ud 
af undervisningen.

I skrivende stund har de knap 40.000 
undervisere og pædagoger på platformen 
– heraf cirka 30.000 folkeskolelærere – i 
776.453 tilfælde valgt at oprette egne læ-
ringsmål.

Til sammenligning har enkeltmål fra 
forenklede Fælles Mål 1.233.017 gange 
været brugt som grundlag for et undervis-
ningsforløb i Meebook.

Folkeskolen har set et udsnit af bruger-
nes egne læringsmål, og de spænder vidt. 
Fra »Jeg kan tegne en konge« over »Eleven 

kan inddele en historisk periode efter 
forskellige principper« til »Kunne lektio-
nen bruges til noget?« Af andre mål kan 
nævnes »Jeg ved, hvorfor noget flyder og 
andet synker«, »Jeg kan rime fire ord på 
and« og »Hvor svær var opgaven? Skriv, 
hvad der var svært«.

Meget forskellig brug af læringsmål
Lærer Mette Frederiksen fra Syvstjerne-
skolen i Furesø Kommune er en markant 
stemme i debatten om læringsmål. I den 
forbindelse har hun snakket med mange 
lærere fra hele landet, og her har hun op-
levet store forskelle på, hvordan man lokalt 
bruger læringsmål og læringsplatform. 
Derfor er det også svært at komme med et 
entydigt bud på, hvad de knap 800.000 
egne mål er et udtryk for, siger hun.

»Personligt bruger jeg flere egne mål 
end Fælles Mål, men det er, fordi det 
kræver flere museklik at hente målene fra 
Fælles Mål ind i Meebook. På min skole 
er det et opmærksomhedspunkt at holde 
antallet af klik på et fornuftigt niveau«.

På Syvstjerneskolen skal årsplanen 
og elevplanen laves i Meebook, og der 
skal tilknyttes læringsmål til de enkelte 
forløb. I andre kommuner har Mette 
Frederiksen oplevet, at der i højere grad 
er fokus på, at forløbene skal deles med 
andre lærere.

»Den funktion bruger vi også hos os, 
men kun når det giver mening i den kon-
krete situation«, siger hun.

Stifter af Meebook Søren Adolph har 
lærerbaggrund, og han ser de mange selv-
opfundne læringsmål som et tegn på, at 
lærerne sætter deres eget kreative præg 
på systemet, og at »billedet af målsty-
ringsdiktatur i folkeskolen ikke har hold i 
virkeligheden«.

»Måske skulle man prøve at lytte til 
de mange lærere, der frivilligt bruger læ-
ringsmål på en kreativ måde, hvor de som 
fagprofessionelle tager styringen«, siger 
han og tilføjer:

»Fra Meebooks side har vi hele tiden 
lagt op til, at lærerne skal tage magten og 
gøre læringsmål anvendelige og brugbare i 

Lærerne på Skovvangskolen 
i Favrskov Kommune bruger 
læringsplatformen Meebook 
forskelligt. Nogle bruger Mee-
book som et værktøj, der gør 
det synligt, hvad eleverne 
skal lære. 

På godt to år har brugere af den digitale læringsplatform Meebook oprettet 776.453 egne  
læringsmål. Der er ikke noget krav i systemet om, at man bruger læringsmål.

præsenteret dem for en ny model, som lagde 
op til, at kommunerne kunne vælge andre 
vejledende mål end dem, der i dag er bin-
dende færdigheds- og vidensmål. Men den gik 
ikke. Forligskredsen frygtede blandt andet, 
at det ville føre til endnu mere målstyring 
ude i kommunerne og ikke den forenkling og 
lettelse af lærernes dagligdag, som politikerne 
ønskede. 

I sidste uge lykkedes det så at enes om 
den ønskede forenkling. Lovforslaget om æn-
dringen af bindingerne for Fælles Mål ventes 
fremsat ved Folketingets åbning i oktober. 
esc@folkeskolen.dk

SÅDAN BLIVER MODELLEN
Der er tre niveauer i Fælles Mål:

Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef 
på Via University College, formand for mastergruppen, der 
udarbejdede rammerne for forenklingen af de nye Fælles 
Mål, fortæller, at det ikke har været anbefalingen fra den 
såkaldte mastergruppe, at der skulle juridiske bindinger på 

alle mål. »Intentionen var, at færdigheds- og videns- og 
fasemål var noget, der skulle understøtte lærernes un-
dervisning«, siger han og fortæller, at det var et krav til 
opbygningen af Fælles Mål, at de skulle understøtte ar-
bejdet med elevernes progression.

215
overordnede  

kompetencemål  
– skal forblive bindende

866
færdigheds- og  
vidensområder  

– der organiserer de 
overordnede måI  

– skal forblive bindende

3000+
færdigheds- og vidensmål  

– bliver vejledende

Læs
Læs mere om aftalens indhold på folke-
skolen.dk/608308.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

FOTO SIMON JEPPESEN
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netop deres kontekst. Det er lige nøjagtig det, 
der sker. Jeg synes, det er meget positivt«.

Mål hænger sammen med evaluering
Mette Frederiksen mener, at det kan være 
tegn på reflekteret brug af forenklede Fælles 
Mål, at lærerne nedbryder dem til egne kon-
krete læringsmål.

»Men skal man indskrive i Meebook, om 
24 elever alle kan rime fire ord på and, så 
er læreren blevet bogholder. Det kan sikkert 
være et udmærket mål i undervisningen, og 
målene skal evalueres, men hvis det hele skal 
bogføres i Meebook, så har vi fået en over-
drevet evalueringskultur. Og igen er det nok 
lokalt bestemt«, siger hun.

Lektor Dorthe Carlsen fra professionshøj-
skolen University College Syd har forsket i læ-
reres forståelse af læringsmål. Ifølge hende har 
lærerne mere fokus på evalueringsdelen end 
det at sætte mål for undervisningen, og det 
kan være med til at forklare de mange mål.

»Gennem den måde, lærerne taler om eva-
luering på, udtrykker de også en målforstå-
else. Der er meget fokus på, at mål er noget, 
man kan tjekke op på, og det bliver lettere, 
hvis man bryder forløb op i mange små, kon-
krete delmål«. 

Ifølge Dorthe Carlsen er der en sam-
menhæng mellem, hvor kompetent læreren 
føler sig, og hvor færdighedsprægede målene 
bliver: »Det vil sige, at den samme lærer kan 
bruge mål forskelligt i to forskellige fag. Hvor 
det før var lærebogen, der styrede undervis-
ningen i de fag, man ikke var sikker i, er det 
nu også læringsmålene, der gør det«.

Lærere ser mål som en »skal-opgave«
Lektor Keld Skovmand fra professionshøj-
skolen University College Lillebælt er i bogen 
»Uden mål og med« stærkt kritisk over for ni-
veauet på forenklede Fælles Mål. Han mener 
ikke, det er med lærernes gode vilje, at de 
nedbryder målene i egne læringsmål.

»Der er en forestilling blandt kommuner, 
skoleledere og lærere om, at det er en pligt 
at nedbryde færdighedsmål i konkrete læ-
ringsmål og tegn på læring. Men det er ikke 
juridisk bindende. Det er alene nævnt i det 
vejledende materiale til bekendtgørelsen«, 
siger han og tilføjer:

»I nogle kommuner er Fælles Mål over-
implementeret, og der er voldsomt fokus på 
synlig læring. Der kommer et pres på lærer-
ne, fordi læring jo først er synlig, når den kan 
ses via individuelle læringsmål«.

Også formand for Danmarks it-vejleder-
forening John Klesner mener, at lærerne ser 
det som en »skal-opgave« at lave forløb med 
læringsmål på læringsplatformen: 

»Og så giver det måske mere mening, hvis 
man påvirker det med egne læringsmål. Det 
ligger i lærerkulturen, at man er god til at 
være selvforvaltende og sætte retning, mens 
man samtidig gør det, der forventes af en«.

Mål sætter ramme for aktivitet
Ifølge Søren Adolph er mange af de 40.000 
Meebook-brugere først kommet på platfor-
men det seneste år, og mange af dem har 
kun været på som en del af et prøveforløb 
på et par uger. Derfor kan man, ifølge ham, 
ikke lave regnestykket, at de knap 800.000 
læringsmål svarer til cirka 20 mål om året per 
bruger.

Keld Skovmand hæfter sig ved, at mange 
af eksemplerne på lærernes egne læringsmål 
faktisk er aktivitetsbeskrivelser.

»Det er jo ikke, fordi eleven ikke kunne 
tegne en konge, før han fik en aktivitet i Mee-
book. Og det er fint at tegne konger, men det 
bekymrer mig, hvor meget tid der går med at 
udarbejde læringsmål og følge op på dem – 
for både lærere og elever«, siger han.

Desuden bekymrer det lektoren, at der 
tilsyneladende er forskellig forståelse af, hvad 
læringsmål er.

»Hvis man skal arbejde med læringsmål, 
skal man helst gøre det ud fra en nogenlunde 
ensartet forståelse og på en måde, hvor det 
giver mening for elever, lærere og forældre. 
Jeg var blevet forarget, hvis mine børn var 
kommet hjem med læringsmål af den kvali-
tet«, siger Keld Skovmand. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

»Skal man indskrive i  
Meebook, om 24 elever alle 

kan rime fire ord på and, så er 
læreren blevet bogholder«.

Mette Frederiksen, 
lærer på Syvstjerneskolen

Gør historien levende …
Brug DR’s fantastiske tv-serie Historien om Danmark 
til at gøre undervisningen levende og vedkommende.

Se den på mitCFU:
 • Ingen udløbsdato – vi gemmer alt 
 • Adgang for eleverne – både i skolen og hjemme
 • Pædagogisk vejledning til serien

Find alle afsnit af serien på mitcfu.dk/lnky� y

mitcfu.dk
– mere end 30.000 tv-udsendelser

Historien om Danmark, DR1, 09.04.17

STREAM
TV

Få nye håndværksmæssige  
færdigheder og kompetencer 
til at undervise i værksteder 
og i håndværk og design

Kompetencegivende efteruddannelse for lærere,  
pædagoger og andre, der underviser i håndværk  
og design og sløjd/håndarbejde 

Vi tilbyder

– Almen uddannelse i sløjd 

– Sikkerhed ved maskiner 

– Design, proces og metode 

– SPOT ON tekstile materialer og teknikker

– Håndværk og design – smedning i børnehøjde

– Håndværk og design – arbejde i friskfældet træ

– Håndværk og design – trædrejning i børnehøjde

– Håndværk og design på mellemtrinnet – arbejde  
 i materialet træ.

Praktisk information
Alle kurser afholdes på Sløjdhøjskolen i Esbjerg,  
uddannelsesstedet for Håndværk og design,                                      
UC SYD Videreuddannelse, Campus Stengårdsvej,  
6705 Esbjerg Ø. 

Du kan leje et værelse på Sløjdherberget i tilkny-
tning til Sløjdhøjskolen for 150 kr. pr. overnatning.

Tilmelding
Tilmeld dig på evu.ucsyd.dk/fagområde/166 

Eller kontakt studiesekretær  
Christina Henriksen Bonde
7266 5265, chbo@ucsyd.dk 

“Kurset har givet mig en rutine, sikkerhed og 
tryghed ved at bruge maskinerne, og nu kan  
jeg skære og høvle store stykker træ til brug i 
undervisningen”
 
Claudia Erlev, deltager på ”Sikkerved ved  maskiner” og underviser  
i håndværk og design på Østerbyskolen i Vejen kommune

ucsyd.dk
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Burhøns  
pusles 

på plads i  
matematik
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TEKST 
HELLE

LAURITSEN

FOTO
SIMON

JEPPESEN
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Puslespilsmetoden er udbredt i 4.c, når eleverne skal under-
søge, hvor mange burhøns der kan være på en kvadratmeter. Lærer 
Jane Rasmussen er med til at udvikle nyt undervisningsmateriale i 
anvendt matematik – og bagefter afprøver hendes elever opgaverne 
i klassen. 

Er der matematik i en burhøne? 
Ja, masser af matematik, når 

eleverne får præsenteret en undersøgende 
opgave, hvor de skal bruge den naturfaglige 
undersøgelsesmetode, undre sig, tale sam-
men og kunne argumentere for deres valg. 
Hvert makkerpar skal nemlig opstille en plan 
for, hvordan de løser deres matematikopgave. 

4.c på Mølleskolen i Ry er i gang med 
burhønsene. Oplægget til opgaven er, at en 
burhøne skal have den plads, der svarer til et 
A4-ark og et postkort. Hvor mange høns kan 
eleverne så få plads til på en kvadratmeter? 
Og så er resultatet egentlig ikke det vigtigste. 
Det bliver der ikke talt meget om i de to lek-
tioner, hvor eleverne prøver at pusle hønsene 
på plads i burene.

»Vi brugte metoden puslespil og kaos«, 
som en af eleverne fortæller i en opsamling 
undervejs. Puslespilsmetoden er langt den 
mest udbredte i klassen, men der er mange 
forskellige bud. En gruppe halverer alle mål, 
så de kan sidde med det hele ved bordet, 
andre udregner arealet for en burhøne. Den 
undersøgende metode viser, at der er mange 
måder at pusle, tælle og beregne på.

Mølleskolens 4.- og 5.-klasser afprøver 
et nyt undervisningsmateriale, som flere af 
deres lærere og skolens matematikvejleder 
har været med til at udarbejde i projektet 
»Kvalitet i dansk og matematik«. Et projekt, 
som Undervisningsministeriet, Danmarks 
Lærerforening og Skolelederforeningen står 
bag. Fra næste skoleår vil en række pilotsko-
ler over hele landet afprøve materialet, der 
har fokus på undersøgende, dialogbaseret og 
anvendelsesorienteret undervisning.

Fod- og mavegennemsnit
Rullevognen er kørt ind i klassen med ternin-
ger, tommestokke, presenningstykker på en 

kvadratmeter, papir, centicubes, og hvad man 
ellers kan finde på at skulle bruge til undersø-
gende matematik.

Matematiklærer Jane Rasmussen præsen-
terer opgaven, viser et billede af en høne og 
holder et A4-ark og et postkort i vejret. Så 
meget fylder en burhøne. Hun har hængt et 
af presenningstykkerne op på væggen for at 
illustrere, hvor meget en kvadratmeter er. De 
taler om, at de også har prøvet at beregne, 
hvor mange elever der kan stå på en kvadrat-
meter. Nogle har målt fødder, andre har set på 
skostørrelser og udregnet en gennemsnitsfod.

»Vi målte også folk om maverne og tog 
et gennemsnit dér, for det kan godt være, at 
folks fødder kan være der, men nogle går jo 
mere ud oppeom«, som en pige forklarer. Så 
eleverne har skønnet og fundet frem til, at 
der måske kan være 16 elever. »Vi regnede 
faktisk med, at hele klassen kunne stå der, 
selv om jeg for eksempel har megastore fød-
der. Men jeg tror ikke, at nogen har lyst til at 
stå så tæt«, siger en pige.

Men det har de, da de 23 elever tager et 
stykke presenning med ned i skolegården for 
at vise fotografen, at de kan være på en kva-
dratmeter. Næsten.

Didaktik til anvendt matematik
Fem matematiklærere fra Mølleskolen i Ry 
har været med til at udarbejde opgaver til 
4.- og 5.-klasserne inden for området statistik. 
De to andre områder er tal og algebra samt 
geometri.

»Vi praktikere har været med til at udvikle 
opgaverne, og så har teoretikerne formuleret 
dem. Det har givet nogle gode opgaver til 
flere måneders undervisning. Men der er ikke 
tale om en opgavesamling. Det her er en helt 
anden didaktik«, forklarer matematikvejleder 
Anette Søndergaard. 

Matematiklærer Jane Rasmussen er rundt ved 
makkerparrene i 4.c og hører deres planer for ma-
tematikopgaven. Hvordan griber de elementerne 
iscenesættelse, undersøgelse og opsamling an?
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Der er tre elementer i opgaverne: iscene-
sættelse, undersøgelse og opsamling. Sådan 
kører lektionerne. »Det er anvendt matema-
tik. Eleverne får snakket godt om opgaven, og 
de får et overblik på en helt anden måde end 
ellers. De finder ud af, hvilken regningsart 
der er god at bruge i situationen«, siger Jane 
Rasmussen.

De fem lærere fortæller, at de oplever, 
at alle deres elever profiterer af denne form 
for matematik. Og alle deltager aktivt, så alle 
lærer noget. 

»For eksempel er brøkregning et meget 
kompliceret begreb, men da vi arbejdede 
undersøgende med det, var der rigtig mange, 
der havde en ahaoplevelse. Når der kun er 
¼ plads tilbage i en beholder, og man har ⅓, 
der skal hældes oveni, kan det ikke lade sig 
gøre. Det vil flyde over, og det blev tydeligt 
for mange elever«, siger Anette Søndergaard.

Elever er aktive i undervisningen
I løbet af undervisningen kommer eleverne 
hen til Jane Rasmussen og fortæller, at de har 
regnet på, hvor mange burhøns der kan være 
på deres værelse hjemme. Og to drenge går i 
gang med at regne på, hvor mange høns der 
kan være på deres bord i klassen. 

Nogle undrer sig over, hvordan der kan 
være 32,3 hønniker på en kvadratmeter. En 
hønnik er en kylling, der endnu ikke er gam-
mel nok til at lægge æg. Men hvordan kan der 
være »komma 3« hønnik. De findes jo ikke i 
halve, som en elev siger.

Lærerne fremhæver, at alle i klassen får 
lejlighed til at tænke over opgaven, og alle får 

talt matematik i løbet af undervisningen. De 
øver sig i at gøre hinanden gode, at arbejde 
videre ud fra dét, den anden siger. En træ-
ning, de bruger i både matematik og naturfag.

Ved opsamlingen taler de om metoder. 
Resultatet af opgaven er ikke så væsentligt. 
Det handler i første omgang om, at de kan 
argumentere for deres plan og deres forsøg. 
Så kan det vise sig, at resultatet og nøjagtighe-
den kommer til at betyde noget senere. Som 
en elev i klassen understreger, kan resultatet 
ikke blive helt præcist ved puslespilsmetoden, 
hvor man kun tæller hele høns.

»Det er anvendt 
matematik. Elever-
ne får snakket godt 
om opgaven, og 
de får et overblik 
på en helt anden 
måde end ellers«.
JA N E  R AS M U S S E N , 
M AT E M AT I K L Æ R E R

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

Når de holder godt fast i hinan-
den, kan en stor del af klassen 
stå på en kvadratmeter. Forinden 
har 4.-klasseeleverne prøvet at 
regne sig frem til, hvor mange af 
dem der var plads til på presen-
ningstykket.
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Da eleverne har været i gang et stykke 
tid, råber Jane Rasmussen: »Frys«. Det er tid 
til en fællessnak: »Har nogen opdaget noget, 
som andre kan have glæde af?« 

»Et A4-ark er det samme som fire post-
kort, en burhøne fylder altså fem postkort. Vi 
har lagt postkort og tegnet rundt om fem for 
hver høne«, forklarer en pige. »Vi har regnet 
arealet ud for en høne. Det er lettere«, fortæl-
ler en dreng.

Matilde og Anna-Sofie fortsætter med 
at lægge postkort og papirark på deres bid 
presenning. Det driller lidt, hvordan de bedst 
kan placere dem. 

»Man husker det hele bedre på denne 
måde, end når man skriver i bogen. Vi føler 
det med hænderne og husker det bedre. Når 
vi arbejder med bogen, gør vi det alene, men 
her taler vi sammen, og det er bedre og sjo-
vere«, siger Anna-Sofie og Matilde.

I 4. klasse er det tydeligt at se, hvilke elever 
der kan tænke abstrakt, og hvilke der tænker 
meget konkret. 

»Det er interessant at se, at elevernes fore-
trukne metode er puslespillet med papirark 
og postkort. Kun få grupper beregner sig ud 
af opgaven, og hvis vi brugte matematikbo-
gen, så ville det være beregningsmetoden, de 
skulle bruge. Samtidig har alle været aktive i 
to lektioner uden at miste koncentrationen«, 
siger Anette Søndergaard. 
hl@folkeskolen.dk

»Der er ikke tale om 
en opgavesamling. 
Det her er en helt  
anden didaktik«.
A N E T T E  S Ø N D E RGA A R D,  
L Æ R E R  O G  M AT E M AT I K V EJ L E D E R

Isabel og Klara prøver at få placeret deres burhøns på en 
kvadratmeter. »Puslespil og kaos« kalder de selv opgaven 
med et grin undervejs.

FAGLIGT NETVÆRK:
MATEMATIK

På matematiknetværket kan du finde ny 
inspiration, debattere og sparre med kol-
leger fra hele landet. Bliv en del af netvær-
ket, der lige nu har 6.778 følgere. 

Folkeskolen.dk/matematik

TILMELD  
DIG NETVÆRKET 

Forlaget Matematik
DKmat.dk  Matematik med glæde

Nye udgivelser 
PISA - matematik NYHED
I bogen debatteres 
PISA som inter-
nationalt projekt og 
den måde, hvorpå 
politikerne har brugt 
PISA gennem årene. 
I bogen kastes også 
et kritisk blik på 
PISA’s opgaver.

To nye i Eventyrlig Matematik

250 kr. 
ekskl. moms og 

levering

NYHED

NYHED

Nu er der 11 
bøger i serien
EVENTYRLIG 
MATEMATIK. 

Spændende 
læsning, der 
fremmer mate-
matik, ordforråd 
og stavning på 
mellemtrinnet.

88 kr. 
pr. bog ekskl. moms 

og levering

Matematik 
på 

iPad

Kathrine Iversen Matematik 
på iPad 
Denne nye bog 
er fyldt med ideer 
til matematikun-
dervisning med 
iPad som værktøj i 
indskolingen.

280 kr. 
ekskl. moms og 

levering

NYHED

Folkeskolens 
prøver

290 kr. 
ekskl. moms og 

levering

De skriftlige prøver 
fra maj og december 
2016 med løsnings-
forslag til problem-
opgaverne samt ek-
sempler på mundtlige 
prøveoplæg. 

NYHED

Ny Formel-samling

29,50 kr. 
pr. bog ekskl. 

moms og levering

Formelsamlingen
Matematiske 
formler og fagord
Ny trykt udgave af 
Ministeriets digitale 
formelsamling til (6.), 
7.-10. kl. Med sider 
til elevens egne noter.

Se hele nyhedskataloget på www.dkmat.dk
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Bliver eleverne fagligt stærkere, 
når undervisningen er undersø-

gende og dialogisk? Og hvilke metoder giver de 
bedste resultater for eleverne ude i klasserne? 
Det undersøger projektet »Kvalitet i dansk og 
matematik«, som Undervisningsministeriet, 
Danmarks Lærerforening og Skolelederfor-
eningen har sat i værk. 

Lektor Bent Lindhardt fra professionshøj-
skolen University College Sjælland er leder af 
projektets indsatsgruppe, der omfatter prakti-
kere fra skoler og teoretikere fra universiteter 
og professionshøjskoler. Han fortæller, at pro-
jektet blandt andet udspringer af en bekym-
ring om, at der findes for meget it-materiale 
på matematikområdet, som ikke har en høj 
nok standard.  

»Der kommer hele tiden opgaver til ele-

vernes individuelle træning. Opgaver, hvor en 
lærer på video viser noget, som eleverne så 
kan eftergøre. Det ligner meget det, der kom 
i 1960’erne på papir, nu kommer det bare ud 
via it og ser fint ud for eksempel med dyr, der 
kan løbe hen over skærmen. Men eleverne 
skal også lære at tænke sig om, undre sig og 
tale om matematik. Derfor har vi brug for 
denne indsats. Selvfølgelig er det fint også at 
træne opgaver, men eleverne skal altså kunne 
mere end det«, siger Bent Lindhardt.

Projektet bygger på en kortlægning af in-
ternational forskning, der viser, at eleverne 
bedre lærer matematik, når metoden er 
undersøgende og dialogisk. Bent Lindhardt 
har været involveret i mange projekter om 
undersøgende og anvendt matematik og un-
derstreger, at der er behov for at bryde den 

undersøgende metode ned i nogle mindre 
og lettere enheder. Derfor vil indsatsgruppen 
også udarbejde nogle plakater med prototy-
per på arbejdsmetoden. 

»Der er brug for at skære det undersøgen-
de element ned til noget, der er overskueligt 
for eleven. Det kan være at arbejde med at 
gætte og kontrollere sit gæt, at lære at udar-
bejde skitser og planer og at lære at arbejde i 
ukendt område«.

Projektet vil blive underlagt følgeforskning 
for at undersøge effekten af undervisningen 
på eleverne, og hvordan materialet bliver 
brugt af lærerne. I år afprøves de nye meto-
der på Mølleskolen i Ry. I næste skoleår vil 
40-50 forsøgsklasser over hele landet og lige 
så mange kontrolklasser deltage i projektet. 
hl@folkeskolen.dk

Matematik  
er mere end  
træningsopgaver
Lærere skal have nemmere ved at arbejde med  
anvendt matematik. Projekt udvikler nye metoder  
for undersøgende og dialogbaseret undervisning.  

Stadig flere får øje  
på hoppepudens evne 

til at gøre det sjovt 
at være aktiv. 

Skal I være de næste 
til at hoppe med på ideen? 

Aktiv Leg ApS - www.aktiv-leg.dk - Tlf. 75 33 60 10 

Og aldrig har der  
været mere fokus på  
at få alle med i legen. 

1

NAVN SKOLEKLASSE

Udgivet i et samarbejde 
mellem Røde Kors og Pilot Film 

Udarbejdet af Marie Rønn 
og Kirsten Christensen-Dalsgaard

nyt materiale der forener skole og hjem  
omkring barnets skolestart

Bestil Zak i skole på: 
rødekors.dk/skole/zak

Materialet er gratis, men der skal betales for porto og ekspedition.

Zak i Skole er støttet af Forsknings- og Velfærdsfonden for  
Pædagoger og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

hjemmeside med film 
af Jeppe og Marie fra 

DR’s Lille Nørd

Bogen berører tematikker som:
- barnet selv og skolens nye verden  
- søvn, mad og motion
- sociale kompetencer
- fællesskab og inklusion  
- hvordan man lærer  
- at være selvhjulpen
- hygiejne
- førstehjælp i børnehøjde

Zak i Skole tager udgangspunkt i historier og 
opgaver om rumvæsnet Zak, der dumper ned i 
en skole for at lære noget og for at få gode venner. 

Gratis 
materiale til 
børnehave-

klassen
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I afgangsprøven i skriftlig dansk måtte eleverne 
surfe løs på nettet og hente informationer un-
dervejs. Dagen efter skulle eleverne til prøve i 
skriftlig engelsk, men nu måtte de pludselig 
kun bruge internettet til opslag i onlineordbøger.

Det har mange elever tilsyneladende ikke 
forstået eller overholdt, fortæller engelskcen-
sor Per Marshall fra Aalborg. Han har fundet 
mange besvarelser i sin bunke på 176 stile, 
som ikke overholder ministeriets regler om, at 
eleverne ikke må hente billeder og informa-
tioner på nettet. 

»Der er rigtig mange censorer, der oplever, 
at mange elever i hver klasse har brugt inter-
nettet og sat billeder ind i de skriftlige frem-
stillinger, søgt oplysninger og fakta. Men det 
er ikke tilladt ifølge prøvevejledningen«, siger 
Per Marshall og fortæller, at onlinecensorkon-
ferencen i engelsk lige nu gløder over proble-
met fra de skriftlige prøver. Flere steder drejer 
det sig måske om halve klasser, og spørgs-
målet er så, om opgaverne skal karakteriseres 
som mangelfulde eller stemples som »snyd«.

Per Marshall synes, det er mærkeligt, at 
eleverne ved prøven i dansk gerne må bruge 
nettet til at søge informationer, når de ikke 
må under engelskprøven. »Jeg synes, vi skul-
le have mere ensartede regler«, siger han.

Folkeskolen.dk har spurgt kontorchef 
Rasmus Vanggaard fra Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet, hvordan det kan ske, at 
eleverne googler, når de kun må bruge online-
ordbøger.

»Det kan jeg også spørge mig selv om. 
Det fremgår ret tydeligt af retningslinjerne, 
hvad reglerne er, og at eleverne skal orien-
teres«, siger Rasmus Vanggaard og tilføjer: 

»Men det er altid sådan, at selv om tingene 
er tydelige og velforklaret, så kan der ske fejl 
alligevel«. 
hah@folkeskolen.dk

8. maj 2017 | kl. 13.52 

Forsker: Pisa giver ikke svaret på,  
om vi får god nok skole for pengene

10. maj 2017 | kl. 10.39 

Pisa-undersøgelserne kan ikke forudsige, om danske 
15-årige får en ungdomsuddannelse. Og i dag kom det 
så frem, at det, som Pisa er skabt for – nemlig at tjekke, 
om staterne får god nok skole for pengene – har Pisa 

heller ikke leveret. Det er ikke til at se ud fra Pisa, om 
man skal sænke eller øge omkostningerne per elev, hvis 
man gerne vil have bedre skoleresultater. Så heller ikke 
her har Pisa leveret varen, siger professor Peter Allerup. 

Der har tilsyneladende været stor forvirring om, hvad 
eleverne måtte, ved den skriftlige afgangsprøve i en-
gelsk.

Engelskskandale:  
Elever googlede i strid med prøveregler

Foto: Thom
as Yung

Ved engelskprøven i 9. klasse i fredags var det alene tilladt at bruge internettet til ordbogsopslag, 
men mange elever har hentet både billeder og andet på nettet.
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11. maj 2017 | kl. 15.30 

Aalborg skifter kurs 
om nationale test

Socialdemokratiet og Ven-
stre i Aalborg har skiftet 
mening, og det betyder, at 
der nu er politisk flertal for 
at droppe kravet om ekstra 
nationale test og målered-
skabet Beregneren i Aal-
borgs skoler. Kommunens 
anvendelse af Beregneren 
betød, at eleverne skulle 
tage en af de såkaldte 
»frivillige« test, året før de 
skulle tage den pågældende 
obligatoriske nationale test. 
Hensigten var at følge ele-
vernes faglige udvikling.

9. maj 2017 | kl. 16.52

Riisager om lektie-
hjælp: »Tid er liv, og 
det er elevernes liv, vi 
spilder«

Den obligatoriske lektiehjælp 
og faglige fordybelse fungerer 
stadig ikke efter hensigten 
ifølge undervisningsminister 
Merete Riisager, der var ind-
kaldt til samråd af Social-
demokratiet 9. maj. Riisager 
gav ikke udtryk for at ville 
skrotte den obligatoriske 
lektiehjælp, men erkender, 
at den ikke fungerer i sin nu-
værende form. »Jeg kan ikke 
komme med noget udspil i 
dag, men kan konstatere, at 
vi godt kan gøre det bedre«. 

Lektor: Modersmålsundervisning  
fik ikke en chance af politikerne

9. maj 2017 | kl. 17.22

Rapport: Svært at  
koble forskning med  
undervisning på  
læreruddannelsen

Siden 2014 har landets profes-
sionshøjskoler arbejdet med at 
få en tættere kobling mellem 
forskning og grunduddannelser, 
men undervisere og ledere har 
svært ved at få det til at funge-
re i praksis, viser en ny rapport 
fra Danmarks Evalueringsinsti-
tut. Og på læreruddannelserne 
er diskussionerne om, hvad 
der er relevant viden, mere ud-
talte end på sygeplejerske- og 
pædagoguddannelsen. Blandt 
andet om man skal prioritere 
forskning inden for det almen- 
eller det fagdidaktiske felt.

16. maj 2017 | kl. 07.51

Dansk lærer tildeles  
fornem tysk orden

Tidligere for-
mand for Tysk-
lærerforenin-
gen for Grund-
skolen Flem-
ming Nygaard 
fik i går tildelt 
en fornem tysk 
orden for at styrke det dansk-tyske 
samarbejde. »Flemming Nygaards 
engagement har ikke blot styrket det 
tyske sprogs position i Danmark, men 
også det dansk-tyske forhold generelt 
takket være forskellige interkulturelle 
projekter på tværs af grænsen«, lyder 
en del af begrundelsen for overræk-
kelsen af den fornemme pris, der sva-
rer til et dansk ridderkors.

 
nyheder på:

  

9. maj 2017 | kl. 11.35

Viceinspektør Mogens Hansens oplevelse med 
forundersøgelsen til Pisa 2018 var ikke udpræget 
positiv. Men testen er netop til, for at fejlene skal 
findes, siger kontorchef i Danmarks Statistik, der 
er i gang med en forundersøgelse forud for Pisa-
undersøgelsen i 2018. 

»Forundersøgelsen er næsten vigtigere end 
hovedundersøgelsen, for det er her, man kan på-
virke hovedundersøgelsen og sikre, at den tager 
højde for nationale danske forhold«, fortæller kon-
torchef i Danmarks Statistik Peter Linde. 

Mogens Hansen, viceskoleinspektør på Grå-
sten Skole, studsede over særligt ét spørgsmål.

»Antallet af elever fra socioøkonomisk svage 
hjem. Der er ikke anført nogen kriterier for denne 
vurdering, og selv hvis der var, sidder jeg ikke inde 
med informationer til at kunne svare på det. Jeg 
prøver at skrive ’XX’, men det vil den ikke accep-
tere. Så jeg skriver 0. Men jeg kunne lige så godt 

have skrevet 100. Det tager lidt seriøsiteten af 
undersøgelsen«, siger Mogens Hansen. 
mim@folkeskolen.dk

Mest læste:
 
•   Blog: Hvorfor er lærere altid 

så enormt besværlige?

•   Prisvinder: Relationsarbejdet 
svigtes på læreruddannelsen 
og i skolen

•   Engelskskandale:  
Elever googlede i strid med 
prøvereglerne

Mest debatterede:
 
•   Uro i skolen – historisk set

•   Blog: Hvorfor er lærere altid 
så enormt besværlige?

•   Riisager om lektiehjælp:  
»Tid er liv, og det er  
elevernes liv, vi spilder«

Skoleleder om Pisa-forsøgstest:
Man mister lidt respekten for systemet

FIK DU  
LÆST: 

Foto: Karen Ravn

Kontorchef i Danmarks Statistik Peter Linde undskylder, at 
Mogens Hansen har haft en dårlig oplevelse med forsøgste-
sten, men understreger, at den er til, for at den endelige test 
kan blive bedre.

149523 p16-19_FS1017_Folkeskolen.dk.indd   17 19/05/17   12.28



K L I P  F R A  N E T T E T

»Relationsarbejdet betyder rigtig meget for 
mig. Det er altafgørende«, siger Mette Pe-
tersen, der slet ikke er i tvivl om, hvad der for 
hende er vigtigst i arbejdet som lærer – og 
at det er en af de væsentligste grunde til, at 
hun har vundet titlen som årets underviser.

»Jeg lægger meget vægt på, at eleverne 
føler sig set og hørt, og har de brug for en 
snak, så tager vi en snak ansigt til ansigt. 
Jeg bruger megen tid på elevsamtaler, og på 
den måde får jeg et privat og fortroligt rum 
med dem«, lyder det energisk fra en glad 
Mette Petersen, der arbejder på Lillevang 
Skoles afdeling Lillerød i Allerød Kommune. 
Hun bruger også en hel del af sin forbere-
delsestid på samtalerne, fortæller hun.

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

Prisvinder:

»Relationsarbejde er 
det vigtigste for mig«
Lærer Mette Petersen synes, at noget af det sjoveste og 
mest givende i arbejdet som dansklærer er at lave avis med ele-
verne og komme »ud i virkeligheden«. Den 44-årige lærer i Allerød 
er hovedvinder i dagbladet Politikens kåring af årets underviser. 

9. maj 2017 | kl. 07.00

Nyt medlemstilbud: 

Ferielejligheder  
på Bornholm

Danmarks Lærerforening 
kan nu tilbyde medlemmer- 
ne at leje foreningens  
lejligheder i Allinge på 
Bornholm 

I foråret 2016 har foreningen købt en 
ejendom i Allinge på Bornholm med  
5 lejligheder. 

Ejendommen har en attraktiv placering 
på Allinge Havn tæt ved restauranter, 
indkøbsmuligheder og strand.

Fire af lejlighederne er istandsat og der 
er åbnet for udlejning.

Du kan se priserne og booke  
lejlighederne her:  
www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ 
ferieboliger

Udsigten fra lejlighed nr. 3

Havnegade 21, Allinge Allinge Havn

Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12 . 1467 København K 

Tlf.: 3369 6300

Mols Nykøbing Rørvig Sandbakken Traktørstedet

Dueodde

Rønne

Hasle

Gudhjem

Allinge

Svaneke

NexøAakirkeby

Se vores andre ferieboliger på: www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ferieboliger

Foto: Privat
Foto: Privat

bejde – og med en feedbackkultur i en liga 
for sig«.

Den prisbelønnede lærer har bestemt 
planer om at fejre prisen som årets under-
viser: »Jeg har tænkt mig at drikke cham-
pagne med kollegerne i mit team. Jeg er jo 
ikke alene i mit arbejde som lærer«, siger 
Mette Petersen.

Særpriser
Der blev også uddelt særpriser til pædagog 
Francis Mortensen og lærer Morten Jacob-
sen fra Skolen ved Nordens Plads på Frede-
riksberg, fordi de har udviklet en robot, så en 
syg elev kan følge og deltage i undervisnin-
gen hjemmefra, og til lærer Kim Lynbech fra 
Søhusskolen i Odense for hans arbejde med 
demokratisk dannelse – især som kontakt-
lærer for elevrådet, men også for udviklingen 
af et demokratispil.   hah@folkeskolen.dk

METTE PETERSEN
ÅRETS UNDERVISER

F R A N C I S  M O R T E N S E N
S Æ R P R I S

M O R T E N  JAC O B S E N
S Æ R P R I S

K I M  LY N B E C H
S Æ R P R I S

Mette Petersen fik rekordmange ind-
stillinger til Politikens årlige Undervis-
ningspris. Hele 69 indstillinger fra kolleger, 
elever og forældre blev det til. Hun har vun-
det hovedprisen for lærere i grundskolen, 
og hun benævnes i indstillingerne blandt 
andet som en »fagdidaktisk ualmindelig 
dygtig lærer – som lægger krudt i sit ar-

149523 p16-19_FS1017_Folkeskolen.dk.indd   18 19/05/17   12.28



 

Nyt medlemstilbud: 

Ferielejligheder  
på Bornholm

Danmarks Lærerforening 
kan nu tilbyde medlemmer- 
ne at leje foreningens  
lejligheder i Allinge på 
Bornholm 

I foråret 2016 har foreningen købt en 
ejendom i Allinge på Bornholm med  
5 lejligheder. 

Ejendommen har en attraktiv placering 
på Allinge Havn tæt ved restauranter, 
indkøbsmuligheder og strand.

Fire af lejlighederne er istandsat og der 
er åbnet for udlejning.

Du kan se priserne og booke  
lejlighederne her:  
www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ 
ferieboliger

Udsigten fra lejlighed nr. 3

Havnegade 21, Allinge Allinge Havn

Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12 . 1467 København K 

Tlf.: 3369 6300

Mols Nykøbing Rørvig Sandbakken Traktørstedet

Dueodde

Rønne

Hasle

Gudhjem

Allinge

Svaneke

NexøAakirkeby

Se vores andre ferieboliger på: www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ferieboliger

149523 p16-19_FS1017_Folkeskolen.dk.indd   19 19/05/17   12.28



D E B AT

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

Så gør dog  
noget!

I disse dage og uger er der temmelig mange 
læserbreve i aviserne fra forældre, som 
tilkendegiver, at de egentlig gerne vil bakke 
folkeskolen op, men alligevel har flyttet deres 
børn eller i hvert fald skrevet dem op til en 
privatskole. 

»Jeg er ikke ekspert i skolereformen, men 
jeg har set og hørt om effekterne af den. Læ-
rerne enten kæmper for at bevare kontakten 
til deres kerneområde, eller de giver op (un-
derviser uden overskud), går ned eller siger 
op. De fortjener mere respekt, og de fortjener 
muligheden for at selvevaluere egen indsats 
ud fra et rimeligt grundlag«. Sådan skriver 
forælder Sissel Bergfjord i et læserbrev i Po-
litiken. Hun har nu droppet folkeskolen, selv 
om hun er varm tilhænger af den, og indskre-
vet sine børn i en privat friskole. 

Ovenstående er jo kun et enkelt eksem-
pel, men stadig flere forældre vælger folke-
skolen fra, og andelen af elever i privatsko-
ler stiger. Hvis ikke stigningen snart stopper, 
vil det om fem-ti år være svært at få øje på 
folkets skole i Danmark. Derfor bør vi i den 
grad interessere os for, hvad det er, der får 
forældre til at vælge folkeskolen fra. Mange 
forældre vil som udgangspunkt gerne have 
deres børn i den lokale folkeskole, men 
fravælger den alligevel. Situationen kalder 
på en politisk reaktion, at problemet tages 
alvorligt! 

Antallet af elever i klasserne, den løbende 
kontakt til skolen og lærerne, at der kan 
blive taget hånd om alle børn – også dem 
med særlige behov – og ikke mindst at der 
på skolen er veluddannede lærere med tid 
og overskud til at skabe god undervisning, så 

de ikke »giver op, går ned eller siger op«. Det 
er vigtigt for forældrene – og for lærerne. 

Skal vi så blot vente, mens elever vil 
strømme ud af folkeskolen og over i private 
skoler i løbet af de næste år? Nej, folkesko-
leloven skal ændres, så skolerne får større 
frihed og mulighed for at prioritere at drive 
skole med kvalitet. 

Der er brug for en ramme for skolen, der 
giver mening. Når der nedlægges stillinger, 
betyder det endnu mere undervisning til 
lærerne. Der er skoler, der som alternativ 
afkorter elevernes undervisning og giver dem 
flere pauser, fordi det er mindre resursekræ-
vende. Skolerne bruger mange resurser på for 
eksempel afrapportering, udviklingsprojekter, 
understøttende undervisning og kurser i vi-
sible learning, fordi de skal, og ikke fordi det 
er det klogeste at gøre for at lave den bedste 
skole. Det er meningsløst, at man ikke kan 
bruge de sparsomme midler mest hensigts-
mæssigt. 

Jamen, så gør dog noget! 

 Folkeskoleloven 
skal ændres, så  
skolerne får større 
frihed og mulighed 
for at prioritere at 
drive skole med  
kvalitet.

Præcisering
I den historiske tids-
linje i forskningstil-
lægget om uro i 
skolen skrev vi i Fol-
keskolen nummer 9: 
»Før 1967 var prygl 
en autoriseret pæda-
gogisk metode, som 
læreren havde ret til 
at udøve (blev dog 
forbudt i Københavns 
skolevæsen allerede i 
1951)«.
Vi er blevet gjort op-
mærksom på, at det 
kan læses, som om 
der ikke var nogen 
regler imod fysisk 
vold i skolen før 1967. 
Men lussinger blev 
eksplicit forbudt 
helt tilbage i 1814, 
ligesom også »van-
ærende« straffe som 
skammekrog var for-
budt. Museumsleder 
Keld Grinder-Hansen 
fra det daværende 
Dansk Skolemuseum 
har tidligere fortalt i 
Folkeskolen, at lus-
singer blev uddelt i et 
ukendt omfang trods 
forbuddet. Slag med 
spanskrør var altså 
tilladt frem til 1967, 
men skulle noteres i 
en straffeprotokol.

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR  
OVERENSKOMSTUDVALGET  
I DLF 
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Undervisningsministerens åbenbaring

Et kuriosum eller den  
sørgelige virkelighed?

›  Carsten Hogstad  
tidligere lærer, skoleleder og forvaltningschef

»Lærergerningen er efterhånden blevet en af 
de Bestillinger, der byder sine Udøvere de mest 
uselvstændige og utilfredsstillende Arbejdsvilkår.

Det er utvivlsomt nødvendigt fra de afgø-
rende og ledende Myndigheders Side i højere 
grad at stimulere Lærerstandens Udfoldelse 
som Kultur- og Aandsarbejdere, give den An-
svar, Anseelse og bedre Placering og i mindre 
Grad understrege Funktionærforholdet. For 
skulle den Dag komme, da det eneste, man kan 
sige om den danske Lærer, er, at han er en lille 
lydig og artig Funktionær, da har man med det 
samme dræbt Livet i Skolen«. 

Ovenstående beskrivelse af lærerjobbet 
fandt jeg i »Københavns Kommuneskole« fra 
april 1938. Bortset fra ortografien og majusk-
lerne, samt at jeg har erstattet tjenestemand 
med funktionær, er selve beskrivelsen præcis 
rammende for den situation, folkeskolen og 
dens lærere har stået i, siden skolereform og 
lov 409 blev gennemført i 2014. Jeg er godt 
klar over, at der i de mellemliggende år har 
været perioder med fremskridt, men det er 
deprimerende, at vi kan genkende så meget af 
nutiden i et 80 år gammelt citat. 

›  Ingvald á Kamarinum 
specialskoleleder

Flere forældre vælger folkeskolen fra, og 
stigningen bekymrer undervisningsminister 
Merete Riisager, der dog ikke aner, hvad der 
får forældrene til at droppe folkeskolen på 
deres børns vegne. Det sagde hun i et åbent 
samråd i undervisningsudvalget for nylig.

Ved samme lejlighed kunne ministeren 
fortælle, at hun ville finde ud af det. Og for 
én gangs skyld var løsningen tilsyneladende 
ikke at nedsætte et ekspertpanel, en kommis-
sion eller andre lignende christiansborgske 
foranstaltninger. I stedet har Riisager fået den 
åbenbaring at spørge forældrene selv.

Som specialskoleleder har jeg de seneste 
år ved selvsyn set, hvordan folkeskolen i et 
forfejlet forsøg på at rumme alle i stedet skub-
ber flere og flere fra sig. De alt for ambitiøse 
inklusionsmål er blandt de største skurke. Og 
samtidig også årsag til, at antallet af psykisk 
syge børn er steget 44 procent på fem år – det 
viser tal fra Danske Regioner.

Hver dag sidder der børn i folkeskolen, som 
lærerne ikke ved, hvad de skal stille op med. 
Ganske enkelt fordi børnene kræver behand-
ling frem for en rummelig undervisning. Det 
bliver børnene kun sygere af. Og det smitter 
af på forældrene såvel som lærerne, der alle 
synes at kæmpe en umulig kamp.

I min optik er forældrene de sande eksper-
ter i den her sammenhæng. Og de fortjener 
i den grad endelig at blive hørt af nogen, der 
ikke kun tænker i tal og firkantede kasser, som 
ingen børn alligevel passer ind i.

Derfor, Merete Riisager: Spørg endelig 
forældrene. Men forvent ikke at få et svar, du 
vil synes om. Og så er det i øvrigt ikke nok at 
lytte. Du er nødt til at handle. Ude i virkelighe-
den savner vi handling og løsninger. Så lad det 
ikke blive ved snakken.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i 
blog- og debatindlæg fra folkeskolen.dk.

› LÆSERBREVE

LÆS KOMMUNI-
KATION PÅ UCC 
Kommunikationsværktøjer 
og -strategier til dig, der 
arbejder i folkeskolen. 

Tilmeld dig 
modulet på 
UCC.dk/kom 

Tilmeld dig 
modulet på 
UCC.dk/kom 

Spil Smart Vol. 3 på gaden
Sammenspil m. nye hits

www.stepnote.dk

Gulddreng.............
Simon Kvamm.....
Bro............................
Beyoncé..................
The Minds of 99..

Ked af det
I nat er vi ladt
Hvor er du Bro
Daddy Lessons
Til dem

Succesfuldt sammenspil m.
minimum forberedelse

... og mange flere

NY BOG
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Møder du dine elever der, 
hvor de er?

Med Crossroads og Close-up får du hjælp til at differentiere 
din undervisning og et stort udbud af aktuelle temaer, der 
optager teenagere i dag. 

Crossroads er et unikt engelsksystem til 7.-10. klasse, der gør det 

let at differentiere undervisningen. Tekstbogen fås i to niveauer, 

Texts og Texts · light. Crossroads til 7. klasse udkommer i efter-

året 2017.

Close-up er en temaserie til 8.-10. klasse. Serien præsenterer 

eleverne for aktuelle emner gennem et bredt udvalg af nutidige, 

autentiske tekster. Elevopgaverne har fokus på de kommunikative 

færdigheder og lægger op til analyse, refleksion og debat. 

Bestil allerede nu til dit nye skoleår! 

SE MERE PÅ 
GU.DK
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»FOLKESKOLEN  
KAN IKKE  

VÆRE EN Ø«

 E fter 24 år som forkæmper for folkesko-
len i Holstebro har Martin Stærmose 
valgt at skifte banehalvdel og blive 
leder på den nystartede Vestbyens 

Friskole. En skole, hvis eksistensgrundlag han 
selv indledningsvis bekæmpede, indtil en ny 
skolestruktur og topstyring fik ham til at sige 
op og gå nye veje. 

Men Ellebækskolens tidligere leder vender 
ikke folkeskolen ryggen. Tværtimod. Martin 
Stærmose har valgt friskolen, fordi det er den 
folkets skole, han ville ønske, der fandtes. 

Derfor er det også med et vist vemod, at den 
inkarnerede folkeskolemand forlader sine 
rødder. Men tristessen opvejes af forventnin-
gen om at bygge en ny skole op fra bunden, 
der kan tage afsæt i græsrødderne og for-
plante sig i nærmiljøet – en lokal forankring, 
som er blevet tiltagende vanskeligere inden 
for folkeskolens rammer. Og det er ærgerligt, 
mener Martin Stærmose. For ifølge den gar-
vede leder er folkeskolen og grundloven de 
to ting, der binder landet sammen. Og selv 
om de seneste års bølgegang har været hård 

En epoke er slut for folkeskolemanden 
Martin Stærmose. I over to årtier har han 

kæmpet for folkets skole i Holstebro.  
Nu skal han lede byens nye friskole.  

Drømmen om at skabe den bedst  
tænkelige folkeskole lever dog fortsat  

– og han ved, hvad der skal til. 

T E K S T :  M I K K E L  M E D O M  ·  I L L U S T R A T I O N :  N I S  N I E L S E N  ·  F O T O :  J Ø R N  D E L E U R A N

omkring folkets skole, »kan den ikke være en 
ø«, som han siger. Folkeskolen skal være en 
dannelsesinstitution i tæt forbindelse med det 
omkringliggende samfund. 

Han anerkender, at folkeskolens kerneop-
gave er fagligheden, men opdragelsen af de 
vordende samfundsborgere er ikke en opga-
ve, som skolen alene kan løfte. Det er en ud-
fordring, som kræver, at man inddrager det, 
der ligger omkring skolen. Men de sidste års 
centralisering af økonomi og beslutningskraft 
har tæret på tovværket mellem folkeskolen og 
det liv, den omgives af – forældre, foreninger 
og erhvervsliv. 

Så 1. maj begyndte Martin Stærmose på 
Holstebros nye friskole. Inden er det ham 
magtpåliggende at dele ud af sin erfaring. At 
pege på, hvordan vi med større økonomisk 
prioritering, en stærkere dialog mellem de 
kommunale politikere og den enkelte skole 
samt mere decentralisering kan genskabe 
folkeskolen. 

Det første lærerjob
»Jeg har altid været fascineret af græsrods-
bevægelser og pionerånden. Evnen til at 
bygge noget op fra bunden. Mange af mine 
medstuderende på læreruddannelsen vidste 
ikke, hvad de ville bruge deres afgangsbevis 
til, men jeg var aldrig i tvivl om, at jeg skulle 
være folkeskolelærer«. 

Efter at have taget eksamen fra Skive Læ-
rerseminarium i 1993 blev Martin Stærmose 
ansat på Sønderlandsskolen i Holstebro, hvor 
han blandt andet var musiklærer. 

»Jeg blev ansat på det tidspunkt, hvor man 
begyndte at sondre mellem forberedelses- og 
undervisningstid. Jeg fik lov til at bygge mu-
sikområdet op på skolen. Jeg ville have elgui-
tar ind, hvor der før mest havde været xylo-
fon. Det betød også, at jeg brugte noget tid ud 
over den arbejdstid, som jeg anførte, men det 
vigtigste var at bygge kulturen op«. 

Martin Stærmose følte imidlertid, at han var 
for langt væk fra beslutningsprocessen, og efter 
tre år i lærerjobbet faldt han over stillingsopsla-
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get som viceskoleleder på Ellebækskolen, hvor 
han skulle bruge de næste 21 år af sit liv. 

Skoleleder med bopælspligt
»Man siger ofte, at man ikke bør bo i samme 
skoledistrikt eller have børn på den skole, hvor 
man arbejder. Det med børnene forstår jeg 

godt, men det andet er jeg fuldstændig uenig 
i. Når man skal se forældrene og børnene i øj-
nene i hverdagen, så får man en fornemmelse 
for, hvem ens beslutninger rammer«.

I starten af Martin Stærmoses periode på 
Ellebækskolen kunne det meste lade sig gøre. 
Det økonomiske råderum var stort og mulig-

1993 
Martin Stærmose uddannes  
fra lærerseminariet i Skive og  
begynder som musiklærer på 

Sønderlandsskolen  
i Holstebro. 

1996 
Martin Stærmose får jobbet som  
viceskoleleder på Ellebækskolen. 
Det økonomiske råderum er stort, 
og der er penge til oplevelser og 

ture ud af huset for eleverne. 

2000
Folkeskolen bliver ramt af  

besparelser. Skolerne i Holstebro 
skal arbejde ud fra en decentral 

tankegang, hvor de selv  
administrerer økonomien helt  

ned til strøm- og  
varmeforbrug. 

2010 
Skoleøkonomien bliver mere 

trængt, og flere politikere mener, 
at der i den decentrale periode 
har foregået en »forbrugsfest« 
i folkeskolerne. De økonomiske 
beslutninger bliver hevet ud af 
Holstebros folkeskoler og løftet 

op i kommunalt regi. 

S T Æ R M O S E S  S K O L E H I S T O R I E

Martin Stærmose har 
kæmpet for folkeskolen 
i Holstebro, fra lærerne 
blev lønmodtagere, gen-
nem decentraliseringen 
og finanskrise og økono-
misk smalhals til nuti-
dens topstyrede tanke-
gang. Nu er det slut. 
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hederne mange. »Men så skete der noget op 
igennem nullerne. Der begyndte at komme 
besparelser, og kommunen vedkendte sig den 
decentrale tankegang om, at skolernes øko-
nomi nu skulle ligge i egne hænder. I starten 
var jeg forbeholden, fordi det føltes som en 
underlig sondring at skulle beslutte, om der 
skulle købes nye tagrender eller en bus til 
skoleturen«. 

Men efterhånden begyndte ideen at vokse 
på ham. 

»Jeg forsøgte faktisk at gøre den endnu 
stærkere, så vi næsten var helt selvstændige. 
Det var små besparelser som for eksempel at 
holde strømforbruget nede med bevægelses-
sensorer og spare på vandet, men det gjorde, 
at vi følte, at det var vores hus, og at vi skulle 
passe endnu mere på det, for hvis vi gjorde 
det, så skabte det overskud til bedre under-
visning«. 

Herre i eget hus
Overblikket over hele skolen er for Martin 
Stærmose essentielt. At have vished over 
alt, fra store omlægninger til hvor der er 
sprunget en pære i idrætshallen, er vigtigt, 
når man skal tage de rigtige beslutninger. 
Derfor var han også skeptisk, da pendulet 
begyndte at svinge den anden vej mod mere 
centralisering. 

»Omkring 2009 skete der en total op-
bremsning for skoleøkonomien, og der udvik-
lede sig lidt en tanke om, at der havde været 
en forbrugsfest i folkeskolerne under den 
decentrale periode, hvilket ikke er et billede, 
jeg kunne genkende«. 

Og siden da er det ifølge Martin Stærmose 
blot gået stærkere med den centrale styring. 

»Man samlede alle skolernes økonomi ud 
fra et rationale om, at folkeskolerne skulle 
fokusere på undervisning, mens kommunen 
skulle tage sig af pengene. Det er jeg bare 
usikker på, at man kan. Pedellen og ledelsen 
ude på skolerne har mulighed for at have styr 

på ting, som kommunen 
ikke har indsigt i«.
Især ikke når dialogen mel-

lem kommunen og folkeskolen 
halter. Et problem, som blev inten-

siveret i de sidste to år af Martin Stær-
moses folkeskoletid. Og i januar 2016 gik 

det galt. Bestyrelsen på Ellebækskolen trådte 
kollektivt af.

For døve ører
»Det, der er sket de sidste to år i Holstebro, 
har været fuldstændig uhørt centralistisk 
tænkning. Der var et filter mellem kommunen 
og skolerne. Det var ikke et demokrati«, siger 
Martin Stærmose.

Konflikten spidsede til i forbindelse med et 
initiativ om at sprede de tosprogede elever ud 
over flere skoler i Holstebro. Et initiativ, som 
Martin Stærmose sagtens kunne se fornuften 
i, og som han og bestyrelsen på Ellebæk-
skolen syntes, at de havde flere forslag til at 
forbedre. 

»Vi brugte lang tid på at udforme kon-
krete forslag til de tre dialogmøder, som var 
arrangeret, inden beslutningen skulle vedta-
ges. Vi foreslog blandt andet at inddrage de 
resterende to skoler i Holstebro, så mangfol-
dighedsprincippet ikke blot hvilede på tre 
skoler. Men allerede under det første møde 
stod det klart, at beslutningen var truffet på 
forhånd«. 

Det fik bestyrelsen til at gå af, og den tid-
ligere formand, Torben Sandholm, udtalte 
følgende til Dagbladet Holstebro-Struer: »Når 
vi taler for døve ører gang på gang, ender det 
med, at vi sidder som en tantebestyrelse og 
legitimerer alt det, de kommer med«.

2015 
Der varsles ny skolestruktur i Holstebro. Fem  

distrikter lægges sammen til ét, og der oprettes tre 
nye profilskoler med hver deres egen bestyrelse, 

som dog lægges ind under en overordnet bestyrelse 
for hele det nye midtbydistrikt. Ellebækskolen og 

Sct. Jørgens Skole nedlægges, mens der ombygges 
en ny matrikel til Nørre Boulevard Skolen. Ambitio-
nen er at spare på driftsomkostningerne og fordele 

andelen af tosprogede mere jævnt. 

Januar 2016
Medlemmerne af kolebestyrelsen på Ellebækskolen 

går kollektivt af, fordi de ikke føler, at de er blevet 
hørt af de kommunale politikere i forbindelse med 
skolesammenlægningen, herunder bestyrelsens 

forslag om at bygge en ny folkeskole. Martin Stær-
mose forbliver på skolen og får stillet et ledelsesjob 

i udsigt på en anden folkeskole i Holstebro.

Marts 2017
Martin Stærmose siger op på Ellebækskolen  

sammen med konstitueret viceskoleleder Lone 
Brødbæk, tre måneder inden skolen lukker. Sam-

men skal de være med til at starte Vestbyen, en ny 
friskole i Holstebro. Friskolen bliver bygget der, hvor 

den nye folkeskole skulle have ligget, hvis  
Ellebækskolens bestyrelse havde fået sit forslag 

igennem.

»Når man skal se  
forældrene og børnene i 

øjnene i hverdagen, så får 
man en fornemmelse for, 

hvem ens beslutninger 
rammer«.
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Martin Stærmose havde udsigt til en 
teamlederstilling på Nørre Boulevard Sko-
len i forbindelse med den nye skolestruk-
tur, som betyder, at Holstebro-områdets 
fem skoledistrikter lægges sammen under 
én bestyrelse. Indledningsvis var det også 
planen at fortsætte i folkeskolen, indtil hans 
kone præsenterede ham for stillingsopsla-
get på den nystartede friskole. 

Den bedste folkeskole
»Først bliver jeg en smule fornærmet. Jeg 
er jo folkeskolemand. Men hun lægger 
opslaget frem for mig igen, og da hun for 
tredje gang præsenterer tilbuddet, er det 

med ordene: ’Nu skal du kigge på den 
her. Der er kun én sætning, som 

jeg ikke kan se dig i. Gæt selv 
hvilken’. Jeg læser tilbuddet 

igennem, og hun har ret. Der 
er mulighed for at gennem-
føre alt det græsrodsarbejde, 
som jeg forbinder med en 
god skole. Sætningen, jeg 
ikke kunne spejle mig i, 

var: ’Du må gerne have 
erfaring fra friskolever-
denen’«. 

Men det er ikke Martin 
Stærmoses hensigt at 

smække med døren på 
vej ud. Tværtimod. 

»Dengang jeg 
gik på lærerse-

minariet, havde mine medstuderende og 
jeg en leg, der gik ud på at konstruere ram-
merne for den bedst tænkelige folkeskole. 
Det er en leg, vi stadig leger den dag i dag, 
selv om vi nu alle sammen er rejst videre 
fra folkeskoleverdenen«. 

Han kommer med de tre punkter, som 
han mener er altafgørende for, at folkesko-
len finder tilbage til fordums styrke. 

»Først og fremmest skal der ske en øko-
nomisk opprioritering af skoleområdet. 
Ungdommen er den bedste investering for 
enhver kommune, og det bør også give sig 
til udtryk i resursefordelingen. Dernæst skal 
der være en bedre dialog mellem politikere 
og skoler«, siger han og forklarer:

»Der er lidt en tendens til, at man bare 
kører videre med politiske tiltag, selv om 
de ikke fungerer, og lærerne ikke kan se en 
mening med dem. Modargumentet er jo så, 
at hvis skolepolitikken skal justeres efter 
lærernes anbefalinger, så bliver det et po-
pulistisk system, hvor de, der råber højest, 
får ret. Men hvis de, der råber, er dem, som 
rent faktisk arbejder med det, der lovgives 
om, så synes jeg, at det må være relevant 
at lytte«.

Skolens plads i samfundet
Det sidste og vigtigste punkt er decentrali-
seringen. 

»De nye folkeskoler i Holstebro bliver 
 såkaldte profilskoler. Men jeg synes ikke, 
det skal være en ovenfrakommende be-
slutning, hvilken profil en skole skal have. 
Det skal udvikle sig naturligt fra bunden 
og i forhold til det lokalmiljø, der omgiver 
skolen«.

En af Martin Stærmoses store ambitio-
ner med den nye friskole er netop at gøre 
den til et lokalt mødested.

»Folkeskolen handler først og fremmest 
om faglighed, men den er også noget mere. 
Når vi har børnene fra tidlig morgen til sen 
eftermiddag, har vi også et ansvar for at 
danne og præge dem, og det er en opgave, 
som skolen ikke kan løfte alene. Skolen 
skal kunne samarbejde med foreninger, 
erhvervsliv og forældre«.

Men selv om folkeskolens lokalforank-
ring ifølge Martin Stærmose er under pres, 

»Der er lidt en tendens  
til, at man bare kører videre 

med politiske tiltag, selv 
om de ikke fungerer, og  
lærerne ikke kan se en  

mening med dem«.

SE MERE PÅ MALSTRØM.COM

EN TEATERCOLLAGE MED 
PERFORMANCE DJ

EN FORESTILLING AF MICHAEL HANSEN  
I SAMARBEJDE MED CHILI TURÈLL

DET BRUUNSKE PAKHUS, KIRKESTRÆDE 3, 7000 FREDERICIA

20. SEP. - 21. OKT.

T E AT E R  M A L S T R Ø M  O G  TA L E N T F A B R I K K E N 
P R Æ S E N T E R E R  

D E N  G R I B E N D E  F A M I L I E F O R E S T I L L I N G

BRØDRENE 
LØVEHJERTE

AF ASTRID LINDGREN 
INSTRUERET AF SIDSEL NYGAARD
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tror han ikke, at den helt vil løsrive sig fra 
sit rodnet. 

»Vi har fået en ny skolechef, som rent 
faktisk bor i området, og det tror jeg er 
vigtigt. Jeg synes netop, at man skal være 
en del af livet omkring skolen og høre, hvad 
der sker. Det giver forståelsen for, at der er 
mennesker i den anden ende og ikke bare 
tal i et regneark«. 

Alligevel står Martin Stærmose fast på 
sin beslutning. Han vender ikke tilbage til 
folkeskolen, før alle tre punkter er på plads. 
Vigtigst er decentraliseringen. For decen-
tralisering er egentlig bare et fint ord, som 
dækker over noget helt grundlæggende: At 
skolen får lov til at skabe sig selv i det sam-
fund, den er en del af. 
mim@folkeskolen.dk

»Når vi har børnene  
fra tidlig morgen til sen 

eftermiddag, har vi også 
et ansvar for at danne og 
præge dem, og det er en  
opgave, som skolen ikke 

kan løfte alene«.

ELSK 
DIG

SELV
– KROP OG IDEALER

MEDIEKONKURRENCE
FOR SKOLER 2018

OM TEMAET
Sixpack, stramme baller og lange stænger. 
Sådan fremstilles kroppen ofte i � lm, reklamer 
og musik videoer. Og på de sociale medier � yder 
 photoshoppede glansbilleder af det ideelle liv og 
den  perfekte krop. 

Det konstante møde med en redigeret virkelighed 
får mange unge til at jagte  forestillingen om ”det 
perfekte” – og kan gøre det svært at acceptere sig 
selv og alle de andre.

Deltag i Mediekonkurrencen 2018 og vær med til at 
sætte fokus på de  problemstillinger, der  udspringer 
af jagten på et konstrueret krops ideal.

OM KONKURRENCEN
Lav en professionel avis i Newsdesk og få den trykt 
i 1.000 eksemplarer. Konkurrencen løber af stablen 
i ugerne 9 til 12, hvor I kan placere timerne, som det 
passer ind i jeres skema. Elever fra 6. til 10. klasse 
kan  deltage. Læs mere og tilmeld klassen på 
 newsdesk.dk.
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Eleverne er opfindsomme, 
når de fremlægger deres 
klassefortælling. Dansklæ-
rer Carolina Pihl Olsen lader 
1.-klassen bruge plancher og 
PowerPoint til de mundtlige 
præsentationer.
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AF EMILIE PALM OLE SEN  FOTO: BO TORN VIG
 
»Du skal ikke være nervøs. Der er ikke noget at være bange for«. 

Men Carolina Pihl Olsen var bange. Hele folkeskolen og godt ind i gymnasiet var 
den lyshårede pige skrækslagen, når hun skulle fremlægge. Og lærernes trøstende 
ord – deres forsøg på at bagatellisere den absolut forfærdelige oplevelse, det var at 
skulle fremlægge – hjalp ikke det mindste. Så da Carolina Pihl Olsen for knap et år 
siden fik sit første lærerjob på Ålholm Skole i Valby, blev det til en faglig mission for 
hende: At sørge for at så få børn som muligt går ud af folkeskolen med samme angst 
for at tale foran en forsamling, som hun havde. 

I dag, hvor hun er dansk- og klasselærer i 1.c, har hun opfundet »klassefortæl-
lingen«. 

»Hver fredag har vi klassefortællingen, og eleverne skal være alene om at frem-
lægge noget. Det kan være hvad som helst, men udgangspunktet er, at det skal være 
noget, de kan lide. Så står de deroppe i fem-ti minutter og taler løs om et selvvalgt 
emne. De kan vælge at lave en PowerPoint eller en planche, de kan fortælle ud fra, 
men de har ingen talekort eller noter. De kan huske det hele. Det er meget impone-
rende«, siger Carolina Pihl Olsen. 

Gennem klassefortællingen håber Carolina Pihl Olsen, at hun kan gøre fremlæg-
gelsen til en sjov og normal del af elevernes skoletid. Tidligere fremlæggelser har 
handlet om forskellige dyrs måder at lægge æg på, udviklingen i ninjaernes våben 
over tid, ferie til Italien og mange andre sjove emner. 

Sidste fredag skulle en elev til at gå op til tavlen for at begynde sin fremlæggelse. 
Men hun var bange for at tale og vendte sig fortvivlet mod sin dansklærer. Carolina 
Pihl Olsen forklarede, at alle er spændte, når de skal tale foran hele klassen, fordi 
det er en stor ting.

»Jeg sagde, at det kun er godt, at hun er nervøs. For så betyder det, at man gerne 
vil gøre det godt over for sine klassekammerater. Jeg har altid prøvet at forestille 
mig, at publikum ikke kunne se mig. Det er lidt svært, for det kan de jo, men det vir-
ker faktisk. Så jeg foreslog pigen, at vi kunne spørge klassen, om de ville være med 
på at vende sig om, når hun talte. Det ville hun godt være med til, så alle eleverne 
satte sig op på bordene og kiggede den anden vej, da hun gik i gang. Og så kørte det 
bare«, siger Carolina Pihl Olsen, der er glad og imponeret over sin klasse:

»De lærere, der har været her længe, siger også, at det er en rigtig god klasse. De 
er gode kammerater og fniser ikke eller kaster med ting, når de andre fremlægger. 
De støtter hinanden og stiller nysgerrige spørgsmål bagefter. De er enormt interes-
serede i hinandens fortællinger«. 
epo@folkeskolen.dk

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 lærere, 
hvornår de sidste gang gik 
ud ad skoleporten med 
løftet pande og smil på 
læben.

Mød Carolina Pihl Olsen, 
lærer på Ålholm Skole i 
Københavns Kommune.

Klassefortællingen 
giver selvtillid
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folkeskolen.dk /fag

Folkeskolen har tilknyttet en 
række faglige rådgivere. De blogger 
om deres fag og deler ud af ny  
viden til læserne af folkeskolen.dk. 

Måske har du allerede spottet dem på folkesko-
len.dk; en række lærere, som skriver løs på blogs 
med titler som »Folkeskolens engelskrådgiver« 
eller »Folkeskolens musikrådgiver«. 

Det er seks lærere, Folkeskolens redaktion har 
tilknyttet som såkaldte »faglige rådgivere« – en 
rolle, hvor lærerne blandt andet skal blogge om 
deres fag, tippe redaktionen om, hvad der fylder 
på området, og deltage i debatten på det faglige 
netværk. Og det giver rigtig god mening at få 
flere almindelige lærere ind på netværkene, me-
ner lærer og Folkeskolens matematikrådgiver Lis 
Zacho fra Lindevangskolen på Frederiksberg.

»Det er vigtigt, at vi har en debat om vores 
fælles folkeskole, for jeg tror, vi står stærkere, 
når vi blander os i debatten. Vi skal ikke debat-

tere for at være enige, men for at forholde os til 
det, der foregår omkring os. I debatterne på de 
faglige netværk kan vi mødes, prøve vores egne 
synspunkter af, få nye input og flere farver på 
paletten«, siger hun og kommer med et ønske til 
sine kolleger:

»Der er en række dygtige debattører, som 
altid vil være på folkeskolen.dk, men det ville 
være dejligt at få flere fra det store, tavse flertal 
af rugbrødsarbejdende lærere med i debatten – 
dem, som står midt i 27 timers ugentlig under-
visning. Det er deres stemmer, som er vigtigst 
for mig«.

Inspiration til andre lærere
Trine Hemmer-Hansen fra Virupskolen i Hjorts-
høj nord for Aarhus er redaktionens faglige råd-
giver i dansk og idræt. Hun vil gerne skrive om 
gode ideer til undervisningen, som andre lærere 
kan lade sig inspirere af – men det er også vig-
tigt at dele frustrationer på en konstruktiv måde, 

Mød  
 Folkeskolens 
nye faglige  
rådgivere

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION RASMUS JUUL

så skolehverdagens udfordringer kan komme til 
debat. 

»Det er os, der står ude i skolen hver dag og 
går hjem fra arbejde med armene over hovedet 
efter en succesoplevelse eller frustrerede, når 
tiden bliver spist af møder, eller det ikke lykkes. 
Ved at skrive om det er vi med til at få det prak-
sisnære i spil på de faglige netværk«, siger hun 
og tilføjer: 

»Alle kan læse en teoretisk bog, men det er 
ikke nødvendigvis de input, vi har brug for, når vi 
skal stå i klasseværelset. I stedet kan det være 
fedt at læse om, hvordan andre lærere håndterer 
noget udfordrende – at dele de gode råd. Her 
synes jeg, at jeg har noget at byde ind med«.

Bedre lærer af at reflektere og blogge
Ligesom Trine Hemmer-Hansen vil Lis Zacho 
også gerne bruge bloggen til at dele gode ideer 
til undervisningen. Samtidig bruger hun folke-
skolen.dk til at stille spørgsmål til sine fagfæller 
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FÅ NY VIDEN  
OM DINE FAG 

De faglige netværk på folkeskolen.dk dæk-
ker alle folkeskolens fag. Her kan du følge 
med i de nyeste artikler, lærer til lærer og 
blogindlæg samt deltage i debatten og vi-
dendele med kolleger fra hele landet – alt 
fra undervisere, forskere, fagpersoner, spe-
cialister og andre af folkeskolens interes-
senter. 

Få ny viden og faglig inspiration direkte i 
din indbakke – tilmeld dig på:

folkeskolen.dk/fag

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

om, hvordan de gør i deres undervisning, så hun 
også kan blive inspireret af dem. 

»Det er fedt at inspirere folk og få dem til at 
undre sig med bloggen. Og det er ikke kun andre, 
der bliver klogere, det er lige så meget mig selv, 
for i stedet for at opleve mit matematiklærerliv 
100 procent, føles det nu som 110 procent, fordi 
jeg konstant reflekterer over min undervisning 
eller andre matematikfaglige oplevelser for at 
vurdere, om jeg kan blogge om det«, siger Lis 
Zacho og tilføjer: »Ved at blogge får jeg noget af 
det ud, som vrimler i mit hoved, og jeg reflekte-
rer over og perspektiverer min undervisning, når 
jeg beskriver det på skrift. Det er en fest!«

Det genkender Trine Hemmer-Hansen: 
»Man reflekterer over sin undervisning på en 

anden måde, når man skal skrive om den, for vi 
er alle sammen pressede og skriger på at have 
mere tid, men det hjælper at skrive det ned, så 
andre – og jeg selv – kan forstå, hvorfor man gør 
det, man gør. Samtidig får man andre læreres 
input i kommentarsporet – hvordan ser de på 
det, man gør? Det er med til at gøre os til bedre 
lærere, og derfor håber jeg, at endnu flere vil 
kommentere«. 
jje@folkeskolen.dk

De nye faglige rådgivere er tilknyttet som en del 
af den treårige særlige indsats for Folkeskolens 
faglige netværk, som LB Foreningen har givet 
godt tre millioner kroner til. Senere på året 
kommer der også til at være faglige rådgivere 
på de resterende fem fagspecifikke netværk på 
folkeskolen.dk: billedkunst, ernæring og sund-
hed, tysk og fransk, naturfag og religion.

TRINE HEMMER-HANSEN, 39 ÅR
FAGLIG RÅDGIVER I DANSK OG IDRÆT
Lærer på Virupskolen i Hjortshøj nord for Aarhus. Har undervist i dansk 
og idræt i 13 år og er blandt andet bevægelsesvejleder, beskikket cen-

sor på tredje år ved den nye idrætsprøve og har været censor i dansk også. Har tidli-
gere arbejdet ti år på en idrætsefterskole.
Følg med på folkeskolen.dk/danskrådgiver og folkeskolen.dk/idrætsrådgiver

LIS ZACHO, 56 ÅR
FAGLIG RÅDGIVER I MATEMATIK
Lærer på Lindevangskolen på Frederiksberg. Har undervist i matematik 
i mere end 30 år og er blandt andet matematikvejleder PD og næsten 

færdig med at studere it-didaktisk design på Aarhus Universitet. Er frivilligt bestyrel-
sesmedlem i Coding Pirates og har holdt en TEDxCopenhagen-talk om kodning og 
Coding Pirates.
Følg med på folkeskolen.dk/matematikrådgiver

KATRINE DALIN DIDUCH, 35 ÅR
FAGLIG RÅDGIVER I HÅNDVÆRK OG DESIGN
Lærer på Skælskør Skole i Slagelse Kommune. Har undervist i hånd-
værk og design siden 2014 og før det i håndarbejde og sløjd – i alt i syv 

år. Har gennemført DLF’s og Ceveas meningsdanneruddannelse og er desuden vokset 
op med forældre, som arbejdede på sy- og træværksteder. Laver selv en masse hånd-
værk i fritiden.
Følg med på folkeskolen.dk/håndværkogdesignrådgiver

JANUS NEUMANN, 41 ÅR
FAGLIG RÅDGIVER I HISTORIE OG SAMFUNDSFAG
Lærer på Skovshoved Skole i Gentofte. Har undervist i historie og 
samfundsfag i 15 år og er blandt andet cand.pæd. i didaktik med spe-

ciale i børne- og ungdomslitteratur – derfor også anmelder både på børnelitteratur-
sitet bogbotten.dk og i Folkeskolen. Primus motor på kulturfagene og projektopga-
ven på skolen.
Følg med på folkeskolen.dk/historieogsamfundsfagsrådgiver

MARIA RONEKLINDT, 36 ÅR
FAGLIG RÅDGIVER I ENGELSK
Lærer på Fløng Skole i Høje-Taastrup Kommune. Har undervist i en-
gelsk i ni år og skal til sommer have sit tolvte engelskhold til afgangs-

prøve. Har arbejdet intensivt med niveaudeling i engelsk (basic og advanced) og er 
grammatiknørd til fingerspidserne. Har i en periode også fungeret som engelskvejleder.  
Følg med på folkeskolen.dk/engelskrådgiver

DAVID KOSTELJANETZ, 42 ÅR
FAGLIG RÅDGIVER I MUSIK
Lærer på Stavnsholtskolen i Farum. Har undervist i musik i 15 år. Er op-
rindelig konservatorieuddannet musiklærer og er nu desuden musikalsk 

altmuligmand som både udøvende og skabende.
Følg med på folkeskolen.dk/musikrådgiver

BLIV  
BLOGGER  
PÅ FOLKE-
SKOLEN.DK
Har du også lyst til 
at blogge om dit fag 
på folkeskolen.dk? 
Som en del af den 
særlige indsats for 
de faglige netværk 
kan du søge om at 
få en blog på folke-
skolen.dk. 
Kontakt: 
Projektleder  
Jennifer Jensen 
på jje@folkeskolen.
dk eller telefon  
33 69 62 74.
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Der er ikke så langt fra ide til handling på 
Heldagsskolen i Vantinge, som der har været. 
Det oplever lærer Helle Hansen, der har 
været på skolen i fire år. Da hun blev ansat, 
var skolen en afdeling under Nordagerskolen 
i Ringe, men for et år siden blev skolen selv-
stændig og har nu egen leder og økonomi. 
Dermed går skolen imod udviklingen med 
færre specialskoler. De seneste ti år er hver 
femte specialskole forsvundet eller blevet lagt 
sammen med andre skoler, viser Folkeskolens 
årlige skolestatus. 

Heldagsskolen har 36 normalt begavede 
elever med vidtgående problemer med adfærd, 
kontakt og trivsel, og Helle Hansen er en ud af 
ni lærere. 

»Når vi til et teammøde taler om aktiviteter 
til vores turdag, kan vi gå ind til vores leder og 
med det samme få svar på, om der er råd til at 
tage i svømmehallen de næste seks gange. Tid-
ligere havde vi en afdelingsleder, som vi skulle 
spørge om lov, så snart der var penge på vej ud 
af kassen. Det er befriende at have adgang til 
en leder, som har retten til at bestemme«, siger 
Helle Hansen.

 Skoleleder Anne Rasmussen er enig i, at det 
har betydning, at skolen er sin egen: 

»Jeg har ejerskab til skolen, for jeg skal kun 

Skole blev selvstændig 
for at øge inklusionen

TEKST  HENRIK STANEK

FOTO PETER LETH-LARSEN

Heldagsskolen i Vantinge har kunnet 
øge fokus på den enkelte elev, efter at 
skolen igen blev selvstændig, fortæller  
skoleleder Anne Rasmussen. 

Først var Heldagsskolen i  
Vantinge på Fyn selvstændig. 
Så blev den en afdeling under en 
større skole. Nu er specialskolen 
igen herre i eget hus, og det giver 
bedre inklusion af eleverne.  
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SKOLESTATUS 2017 Hvert år undersøger Folkeskolen, hvilke  
skoler der bliver nedlagt, lagt sammen, får  
fælles ledelse eller bliver selvstændige. 

à  Se oversigten på folkeskolen.dk 

se på lige præcis vores behov. På samme måde 
har medarbejderne fokus på vores kerneop-
gave og ikke på, at de er en del af noget stort«.

Som at starte forfra
Når lærerne på afdelingen i Vantinge deltog 
i personalearrangementer på hovedskolen i 
Ringe, følte de sig som en enklave, der ikke 
rigtigt hørte til. Alligevel var Helle Hansen 
ikke udelt begejstret for, at hendes arbejds-
plads skulle være selvstændig, for der er også 
fordele ved at være en del af en stor skole.

»Vi havde for eksempel adgang til skolebib-
lioteket og til læsevejlederen, så jeg var bekym-
ret for de ting, vi ville miste. Nu har vi vores 
egen læsevejleder, vi får it-support af kommu-
nen, og vi bruger det offentlige bibliotek, så det 
har løst sig«, siger hun.

I dag kan hun ikke få øje på nogen ulemper. 
Der har dog været bump på vejen.

»Det er hårdt at begynde på noget nyt. 
Vi har skullet beslutte alt, fra hvilke lærings-
platforme vi skal have adgang til, til hvordan 
pædagogikken skal være. Der følger en masse 
uvisheder med, når man får anden struktur og 
ny leder, men vi er ved at lande i det«.

Kvaliteten har fået et løft
Anne Rasmussen mener, at selvstændigheden 
har været med til at løfte kvaliteten af skolens 
arbejde. Nu indgår Heldagsskolen i et tæt 
samarbejde med alle skoler i kommunen og 
ikke kun med én. 

»Vi er blandt andet ude at observere og 
hjælper med at køre elever ind, som kommer 
fra os eller fra specialskoler i andre kommuner. 
Vi er alle folkeskolers heldagsskole«, siger sko-
lelederen og fremhæver, at skolens mål er, at 
alle elever er tilbage i deres hjemskole i løbet af 
højst to år. 

»Heldagsskolen skal ikke være en dødsgang, 
så allerede ved indskrivningen ser vi på, hvad 
der skal til for at udskrive eleven igen. Som 
selvstændig skole kan vi bedre løfte kvaliteten 
af vores arbejde, fordi jeg er her som beslut-
ningsdygtig leder. Det kan for eksempel være, 
at vi skal forbedre vores samarbejde med 
forældrene, for nogle gange kan det være det, 
der skal til for at flytte en elev i den rigtige ret-
ning«, siger Anne Rasmussen.

Selvstændighed giver større synlighed
Ved kommunesammenlægningen i 2007 
havde Faaborg-Midtfyn heldagsklassetilbud 
to andre steder i kommunen. Efter kommu-
nesammenlægningen blev tilbuddene først 
samlet i Vantinge, og nogle år senere gjorde 
politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune så 
Heldagsskolen til en afdeling af Nordagersko-

len i Ringe. Sammenlægningen skulle have 
ført til øget inklusion, men det kom aldrig til 
at fungere. 

»En del af forklaringen var den fysiske 
adskillelse. Det er ikke nemt at lægge skoler 
sammen på flere adresser«, siger formand for 
opvækst- og læringsudvalget Jakob Holm (So-
cialistisk Folkeparti).

Når politikerne i Faaborg-Midtfyn Kom-
mune er gået den modsatte vej, så skolen i 
Vantinge på ny er selvstændig, er det igen for 
at øge inklusionen. Selvstændigheden skal 
gøre det muligt for Heldagsskolen at skærpe 
sin faglige profil og samtidig udvikle sig til et 
specialpædagogisk kompetencecenter for hele 
skolevæsenet.

»Vi får mere fokus på den enkelte elev, i og 
med at skolelederen kan koncentrere sig om 
den lille skole. Så jeg håber, vi bliver dygtigere 
til at inkludere. For det kan lade sig gøre. Det 
har jeg set i både Norge og Canada«, siger Ja-
kob Holm.

Der er kommet større bevågenhed på Hel-
dagsskolen, efter at den er blevet selvstændig, 
oplever Helle Hansen.

»Vores skoleleder er i tæt kontakt med kom-
munen, så nu ved den, at vi gør et stort arbej-
de. Med de børn og forældre, vi har, er vi nødt 
til at have et godt samarbejde med kommunen. 
Vi er en dyr skole, og det er vigtigt, at vi lykkes 
med at få lært eleverne det, de har svært ved, 
ikke mindst socialt, så vi kan inkludere dem på 
sigt«, siger læreren.

Politikerne er blevet mere opmærksomme 
på Heldagsskolen, medgiver Jakob Holm:

»På møder med kommunens skoleledere 
er skolen repræsenteret med sin egen leder. 
Samtidig er vi opmærksomme på, om der er et 
positivt flow i skolens elevgruppe«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Kilde: Undervisningsministeriet

38 FÆRRE SPECIALSKOLER 

Skolestart 2007

Skolestart 2017

194 skoler

156 skoler

Som selvstændig 
skole kan vi bedre 
løfte kvaliteten af 
vores arbejde, fordi 
jeg er her som  
beslutningsdygtig 
leder.
Anne Rasmussen
Skoleleder
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A N M E L D E L S E R

Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

n  Naturfag

○   ANMELDT AF:  OLE HAUBO CHRISTENSEN

I »Del 1 – Naturfag intro« bliver 
klassen og tre elevgrupper på en, to 
og tre elever præsenteret. I filmen 
følger vi en af elevgrupperne. Grup-
pen trækker det fællesfaglige fo-
kusområde »Drikkevandsforsyning 
for fremtidige generationer«, som 
den skal arbejde videre med.

Filmens speak fortæller om ud-
valgte dele af de formelle rammer 
for prøven. Vær opmærksom på at 
præcisere disse, da der her har ind-
sneget sig et par faktuelle fejl. Ele-
verne skal arbejde med mindst seks 
fællesfaglige fokusområder i 7.-9. 
klasse. Til prøven opgives mindst 
fire fokusområder fra den fælles-
faglige naturfagsundervisning fra 9. 
klasse og eventuelt 8. klasse.

Desværre er der kun et enkelt 
kort klip om, hvordan eleverne arbej-
der med at indkredse problemstil-
ling og formulere arbejdsspørgsmål. 
Hvordan lærerne yder råd og vejled-
ning undervejs, fra eleverne trækker 
deres arbejdsområde til prøveafvik-
lingen, og hvordan eleverne tilgår 
denne del af forløbet, forbliver en 
velbevaret hemmelighed. Her kunne 
filmen med fordel give hint til, hvor-
dan eleverne kan arbejde og udnytte 
lærernes resurser optimalt. Prøven 

omtales også fejlagtigt som »den 
afsluttende eksamen«. Eksamen 
blev afskaffet for mere end 40 år 
siden med folkeskoleloven i 1975.

Filmen har sit fokus på selve 
prøvedelen, »Del 2 – Prøve«, som 
er 42,52 minutter lang. Her over-
hører de to eksaminatorer og cen-
sor elevernes fremlæggelser, som 
formidles i deres fulde længde, 
mens deres arbejdsproces forbigås 
i tavshed. Husk derfor at stoppe op 
undervejs og tale med eleverne om, 
hvad og hvordan det vil være hen-
sigtsmæssigt at arbejde og formid-
le. Til slut lægges op til at diskutere 
de tre elevers præsentationer og 
give forslag til karakterer. Tredje og 
sidste del, »Del 3 - Votering«, varer 
ni minutter, og her gennemgår ek-
saminatorerne og censor elevernes 
præsentationer og diskuterer sig 
frem til de endelige bedømmelser 
af elevernes præsentationer ved 
den fællesfaglige prøve.

Filmen giver et fint indblik i selve 
prøveafviklingen og kan være med 
til at afmystificere det at skulle til 
prøve for allerførste gang. Der er 
dog også plads til forbedringer; ikke 
mindst i forhold til at vise, hvordan 
eleverne kan arbejde med at ind-
kredse problemstilling og formulere 
arbejdsspørgsmål. 

Ved det grønne bord (naturfag)  

Naturfagsprøven  
i praksis

•   Se priser på vdgb.dk
•   PTV Film

Vellykket genrebrud 
»Det er bare – igen-igen – en utrolig 
smuk, væsentlig og enestående bog, 
som næppe vil blive overgået lige med 
det samme. Hvor er det bare flot!« 
skrev vores anmelder om dobbeltbo-
gen »Hjertestorm/Stormhjerte«. Det 
er der åbenbart flere, der er enige i, 
for nu er bogen nomineret til Nordisk 
Råds børne- og ungdomslitteratur-
pris. Prisudvalget beskriver bogen som 
»usædvanligt vellykket«, så mon ikke 
den har en god chance, når prisen ud-
deles til november? Bogen er på 120 
sider og koster 200 kroner.

Film i historietimen
Streamingsitet »Danmark på film« 
har udarbejdet en lærervejledning, så 
det bliver lettere at inddrage sitet i 
historieundervisningen. På »Danmark 
på film« kan man se dokumentariske 
filmoptagelser fra hele landet i perio-
den 1905-1965. Der er 1.200 gratis 
og frit tilgængelige film og filmklip på 
sitet. Lærervejledningen er et redige-
ret uddrag fra lærebogsmaterialet »Si-
gurd fortæller Danmarkshistorie«, som 
folkeskolen.dk’s anmelder kaldte »et 
fremragende stykke undervisningsma-
teriale«.

 

»… meget vel-
komponeret, 
meget over-
skue ligt – og ja, 
meget klassisk. 
Arbejdsspørgs-
mål og forslag 
til gruppearbej-
de komponeret 
på tilsvarende 
måde findes i 
masser af an-
dre materialer. 
Den del er ikke 
nyskabende 
eller synderligt 
inspirerende. 
Men spørgsmål 
og opgaver er 
gode og vil helt 
sikkert vise sig 
anvendelige«. 
Alice Buchhave Nør-
lem i anmeldelsen 
af »Making a Dif-
ference«. Læs hele 
anmeldelsen på fol-
keskolen.dk/.

Læs hele anmeldelsen af »Hjerte-
storm/Stormhjerte« på folkeskolen.
dk/600986/.

Læs hele anmeldelsen her:  
folkeskolen.dk/601117.

Find undervisningsmaterialet 
her: filmcentralen.dk/grundskolen/
undervisning/danmark-paa-film-
laerervejledning.

I filmen »Ved det grønne bord« er vi fluen på væg-
gen ved den fælles afgangsprøve i naturfagene på 
Nordregårdsskolen i Kastrup. I tre dele gennemgås 
prøveforløbet, fra eleverne trækker fokusområde, 
til prøven gennemleves minutiøst, og voteringen 
foretages.
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○   ANMELDT AF:  CHRISTINA KROLMER

Hvornår jeg sidste gang havde svært ved at lægge en fagbog 
til side, men måtte læse den fra ende til anden, kan jeg ikke 
huske. Det er tilfældet med »Læringens DNA«. Bogen er den 
anden i serien »Pædagogisk rækkevidde«, hvor ønsket er at 
bringe forskningsverdenen og praksisverdenen sammen og 
udvikle et fælles sprog. Målgruppen er alle, der beskæftiger 
sig med undervisning og læring. Medlemmer af Danmarks 
Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening kan downloade 
bogen gratis eller købe den trykte bog til specialpris.

»Læringens DNA« omhandler overordnet, »hvordan vi kan 
lære ved hjælp af møder med verden«. Gennem syv kapitler 
inddrages læseren i de biologiske forudsætninger for læring 
og præsenteres blandt andet for de væsentlige faktorer som 
»sansebaseret mønsterlæring«, »stimulusstyret og kontrol-
leret opmærksomhed«, læring som »online« og »offline« 
samt sprogets og følelsernes betydning. 

Gennem hele bogen sættes den forskningsbaserede 
biologiske viden i relation til praksis i skolen. For eksempel 
hvordan matematiklærerens viden om sansebaseret møn-
sterlæring kan bringes i spil i forhold til elevens nederlags-
følelse i faget. At der ved pludselig opstået fysisk ubehag 

hos eleven kan være »gode biologiske argumenter« for at 
skabe variation i undervisningen. Eller at det rent faktisk er 
et sundhedstegn og »en naturlig reaktion på at sikre sig mod 
mental udmatning«, når børn ikke altid kan sidde stille og 
holde koncentrationen. Og hvad med tabletten som redskab 
i skolen i forhold til hukommelsen?

Lyder det tørt og kompliceret? Det er på ingen måde 
tilfældet. På nuværende tidspunkt har jeg læst bogen to 
gange: Som e-publikation og lydbog. Begge gange var det 
en rigtig god læseoplevelse. »Læringens DNA« er, med sine 
67 sider og syv kapitler med underafsnit, letlæselig og me-
get velskrevet i et sprog, der skaber tilgængelighed for en 
bred læserskare. Forfatteren skal have stor ros for at have 
formidlet forskning, så bogen er en fornøjelse at læse og 
samtidig giver viden samt input til praksis: Bogen er hermed 
anbefalet! 

Alle medlemmer af DLF har modtaget mail med link til at 
hente den første bog som e-bog og/eller lydbog, og med-
lemmer kan også købe den indbundne bog til specialpris på 
forlagets hjemmeside. Bogen kan også downloades via dlf.
org – Min side.  

Vidste du, at spækhuggere, chimpanser og gorillaer tilrettelægger lærings-
forløb, hvor »eleven« systematisk og over tid tilegner sig viden? Kender du  
de »biologiske kneb«, der kan sikre læringen hos dine elever? Det kan du 
blive klogere på i denne bog – og så er den en fornøjelse at læse.

Læringens DNA   

Naturfagsprøven  
i praksis

• Theresa Schilhab
• 90 kroner
• 72 sider
• Aarhus Universitetsforlag

Praksisnær bog  
om de biologiske  
forudsætninger  
for læring

n  Pædagogik 
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017
Nummer 11: Mandag den 29. maj 2017 kl. 12
Nummer 12: Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12
Nummer 13: Tirsdag den 8. august 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

147426 p01_FS1816_Forsiden.indd   1

14/10/16   13.44

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

147429 p01_FS2116_Forsiden.indd   1

28/11/16   16.26

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:

147428 p01_FS2016_Forsiden.indd   1

11/11/2016   15.21

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

147430 p01_FS2216_Forsiden.indd   1

12/12/2016   14.41

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

149514 p01_FS0117_Forside.indd   1

09/01/2017   15.47

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:

149515 p01_FS0217_Forsiden.indd   1

23/01/17   16.13

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 

KO R T E  M E D D E L E L S E R

mindeord

Djon Bak 
Vi har mistet vores tidli-
gere kredsformand i Vejle 
Djon Bak. Vi har mistet 
et autentisk og ordentligt 
menneske, som gjorde en 
stor forskel for de mange 
elever, han underviste i 
folkeskolen, og for sine 
mange medlemmer i Vej-
le Lærerkreds. Djon Bak 
(født 07.01.1940 – død 
03.05.2017) var kreds-
formand i 23 år.
Djon lagde fundamentet 
til Vejle Lærerkreds, og 
han fyldte fundamentet 
med de værdier, vi arbej-
der efter og efterlever i 
dag – først og fremmest 
ordentlighed og profes-
sionalisme. I 1983, da 
Djon blev formand, havde 
han »kredskontoret un-
der sengen derhjemme«. 
Med Djon i spidsen er-

hvervede kredsen senere 
det nuværende kredskon-
tor på Langelinie 64 og 
forestod den omfattende 
tilbygning, som stadig er 
et fantastisk mødelokale 
med plads til alle tillids-
valgte og små og store 
medlemsarrangementer.
Djons ånd findes på kon-
toret, og det er en god 
ånd. Vi citerer ofte Djon, 
for der er mange vise 
citater og gode historier 
at huske. Djon var en god 
ven og mentor for mig. 
Jeg kan bedst illustrere 
det med fortællingen om 
formandsskiftet. Vi ar-
bejdede sammen et år på 
kontoret. Da formands-
skiftet blev en realitet 
i 2006, forstod han på 
eleganteste vis at træde 
tilbage og give den nye 
formand plads, samtidig 
med at han altid var der 
for mig. Der var altid en 
invitation til »et glas« og 
drøftelse af verdenssitua-
tionen i villaen i Børkop.

Som professionel var 
Djon grundig, velforbe-
redt, skarp og vedholden-
de – ikke stædig, bare 
vedholdende – hvilket 
aftvang stor respekt både 
internt og eksternt. Alle 
havde respekt for Djon.  
Og Djon havde respekt 
for og et godt samarbej-
de med dem, der levede 
op til hans professionelle 
idealer. Han var betænk-
som og omsorgsfuld over 
for kolleger og gode sam-
arbejdspartnere. Som 
ven var Djon hjertevarm, 
hyggelig, nærværende 
og lidt af en drillepind på 
den kærlige måde. For 
den lune jyske humor 
lurede altid lige under 
overfladen, hvilket gjorde, 
at Djon var særdeles godt 
selskab.
At have kendt Djon er et 
kæmpestort privilegium. 
Hans ånd lever videre.

Rikke Vagn-Hansen, 
kredsformand i  

Vejle Lærerkreds, DLF 

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  WWW.STRUER.DK

Se mere på www.struer.dk

Skoleleder 
til Langhøjskolen – genopslag

Brænder du for at have ansvaret for, at alle børn på Langhøj- 
skolen trives og bliver så dygtige som de kan?

Brænder du for pædagogisk udvikling og ledelse af læring? Og 
har du lyst til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af en 
veldrevet skole i et stærkt lokalsamfund – så er denne stilling 
måske noget for dig.

Langhøjskolen er fysisk placeret i Asp midt mellem Struer og 
Holstebro og har 270 elever på 0.- 8. klassetrin og SFO for 0. – 4. 
klasse med ca. 100 elever. Der er ca. 28 medarbejdere, en vice- 
skoleleder samt en skolesekretær, der deles med dagtilbudsom-
rådet. Fra august 2018 er det politisk besluttet at Langhøjskolen 
har 0. – 6. klassetrin.

Som leder bliver du øverste ansvarlige for skolens faglige/
pædagogiske udvikling, administration og drift samt økonomi 
og personale. Du refererer til centerchefen for skole og dag- 
tilbud og indgår i ledergruppen med Struer Kommunes øvrige 
skole- og dagtilbudsledere.

Frist: 2. juni kl. 8.00
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 Lederstillinger 

Alkestrupskolen er en att rakti v, lille skole i den syd-
lige del af Køge Kommune. 120 elever (0.-7 kl.)

• Anerkendelse, gensidig respekt og professio-
 nalisme er nøgleord
• Personalegruppe der er dygti g, engageret og
 ambiti øs
• En skøn elevgruppe med kæmpe potenti ale og
 et akti vt lokalsamfund, der bakker op om skolen

Køge Kommunes skoler:

• Køge Kommune er i rivende udvikling og sti g-
 ende befolkningstal.
• Der er fokus på et fælles skolevæsen med klare
 rammer og stort råderum.

Ansøgningsfrist: 7. juni 2017. Tiltrædelse 1. august 
2017. 
Køge Kommune ønsker at fremme ligesti llingen 
mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. 
Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden 
etnisk baggrund at søge sti llingen.

Ansøgning sendes via HR-skyen. Klik på ”Søg sti llingen” 
og vedhæft  din ansøgning og dit CV.

Læs mere om jobbet på: htt p://www.koege.dk/
skolejob og www.alkestrupskolen.dk
Kontakt: Skolechef Søren Thorborg, 2046 3790.
Skolens souschef Christopher Folkvard, 5667 2920.

En lille, god skole søger en rigti g god leder
Skoleleder søges ti l Alkestrupskolen, Køge 

Læs mere, og søg stillingen på furesoe.dk/job

Stavnsholtskolen i Farum

To afdelingsledere
– til et nyt børnemiljø 0-5. årgang og til en specialklasse-
række inkl. administrativt ansvar

Afdelingsleder for specialklasserækken
Du får det pædagogiske og ledelsesmæssige ansvar for specialklasserækken, 
hvor der er ca. 40 elever 0.-9. klasse og en personalegruppe på ca. 15 dygtige 
lærere og pædagoger. 
En af dine primære opgaver bliver at være med til at fastholde og udvikle 
et specialklassemiljø, hvor eleverne oplever en varieret skoledag med stærkt 
fokus på læring og trivsel ud fra individuelle læringsforudsætninger, og 
sikre en kobling til almenmiljøet. Herudover ligger der i stillingen en række 
administrative ledelsesopgaver inden for det personalejuridiske, over-
enskomster, ansættelsesvilkår, økonomi, styring af vikardækning og IT 
for hele skolen.

Afdelingsleder for børnemiljøet 0-5. klasse
Du får det pædagogiske og ledelsesmæssige ansvar for vores børnemiljø 
0-5. klasse. 
En af dine primære opgaver bliver at fastholde og udvikle et motiverende 
børnemiljø, hvor eleverne oplever en spændende og veltilrettelagt skoledag 
med stærkt fokus på læring og trivsel. Skolens årgangsteams er dannet i 
løbet af 16-17, da skolen pr. 1. august går fra en tre-delt til en to-delt skole 
med et pædagogisk stærkt børne- og ungemiljø. Det bliver derfor en 
central opgave at udvikle børnemiljøet sammen med personalegruppen.

Hvem er du?
• Du brænder for pædagogisk ledelse og har mod og lyst til at enga-

gere dig i den pædagogiske udvikling på skolen.  Du er god til at sam-
arbejde og du trives med det ansvar, der følger med en lederstilling. Du 
er god til at arbejde struktureret og systematisk, og du kan fastholde en 
proces, indtil der er opnået konkrete resultater. Det er dermed meget 
centralt, at du som person fi nder det naturligt at køre projekter og 
forløb helt i mål.

• Du er dygtig til at kommunikere både på skrift og i tale. Du forstår og 
anvender de relevante greb indenfor forandringsledelse og kommu-
nikation. 

• Du er læreruddannet og har gerne en solid undervisningserfaring. Vi 
lægger vægt på kompetenceudvikling og personlig udvikling, og 
derfor er der en forventning om, at du allerede har eller vil gennem-
føre en diplomuddannelse i ledelse. 

I forhold til skoleleder, skolebestyrelse og forvaltning kan du levere råd-
givning og modspil samtidig med, at du arbejder loyalt med trufne 
beslutninger. Og så er det karakteristisk for dig, at du har et godt humør 
og let til smil.  

Ansøgningsfrist: 31. maj 2017. 
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 Lederstillinger 

Vil du være med til at sætte helt nye standarder for skole- 
tænkning? Vil du stå i spidsen for verdens bedste lærings- 
miljø, hvor børn udvikler viden, færdigheder og kompetencer 
gennem ”hands on”-læring og virkelighedsnære projekter? 
Kan du tænke store tanker og omsætte dem til en skole 
i verdensklasse sammen med elever, medarbejdere og 
ledelsesteam?

Høje-Taastrup Kommune søger en yderst ambitiøs leder, som kan 
lede en fusionsproces, en pædagogisk transformation uden side- 
stykke og stå i spidsen for et spændende skolebyggeri. Samtidig 
med, at du brænder for at lede en skole, hvor hver eneste elev 
udvikler sig optimalt i et ambitiøst, kreativt og engagerende miljø. 

Vi fusionerer to af kommunens velfungerende skoler, så de i foråret 
2021 sammenlægges og flytter til et nybygget, 5-sporet læringshus, 
i den ny bydel ”Nærheden”. Vi søger en ny leder, der skal forestå 
fusionen og videreudvikle en helt ny pædagogisk praksis sammen 
med de nuværende lederteams. Den ny leder skal efterfølgende 
tiltræde stillingen som skoleleder for læringshuset.

FAGLIGT FOKUS
Høje-Taastrup Kommune har en høj ambition om at skabe en 
skole, der på nye måder fremmer de kompetencer, der er brug 
for i fremtidens samfund. Et samfund, hvor forandringsparathed, 
kommunikation, selvevaluering, problemløsning og samarbejde er 
afgørende, og hvor teknologiske færdigheder er en nødvendighed. 
Læringshuset i Nærheden skal være Danmarks første scienceskole, 
der fra bunden er baseret på de såkaldte 21st Century Learning 
Skills, og som derudover har et stærkt fokus på teknologi og 
naturvidenskab. Læringshuset skal være meget mere end en 

Visionær leder til læringshus i verdensklasse 
L E D E R

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!

skole i traditionel forstand. Her vil børn og unge lege, bygge, 
idéudvikle, løse problemer og bruge deres naturlige nysgerrighed 
og skabertrang i deres arbejde med skolefagene. Et summende 
laboratorium og designværksted, hvor eleverne udvikler sig fagligt 
og socialt gennem autentiske samarbejder og meningsfulde projek- 
ter i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskere, 
innovative virksomheder og lokalområdet. Vi vil med den nye skole 
vise nye veje for læring i Danmark.

OM SKOLERNE
Hedehusene Skole har ca. 400 elever og ca. 50 medarbejdere i 
skole og fritidstilbud. Charlotteskolen har knap 500 elever og ca. 70 
medarbejdere. Skolerne har SFO fra 0.-3. klasse og samarbejder 
med de nærliggende klubber.

YDERLIGERE INFORMATION
Du kan se det fulde stillingsopslag på kommunens hjemmeside 
www.htk.dk, og du er velkommen til at kontakte Institutions- og 
skolechef Flemming Ellingsen på telefon 2015 9559, eller projekt- 
og udviklingschef Stine West Dyhr på telefon 2637 7770,  hvis du  
vil høre mere om jobbet. 

ANSØGNING 
Der er ansøgningsfrist torsdag den 15. juni 2017. Ansøgning og 
CV sendes elektronisk via kommunens rekrutteringssystem. Første 
ansættelsessamtale afholdes torsdag den 22. juni og den anden 
samtale onsdag den 28. juni 2017. Der vil være test af udvalgte 
kandidater inden anden samtale. 
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 Lærerstillinger 

 Lederstillinger 

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag den 8. juni

Vordingborg Kommune søger 
skoleleder til Gåsetårnskolen
Kommunens største skole - Gåsetårnskolen - 
skal have ny skoleleder fra den 1. august 2017.

Brænder du for at udvikle en stærk folkeskole og har 
du høje ambitioner for elevernes læring og trivsel? 
Har du viljen til at sætte retning for en stor skole i en 
kommune med store ambitioner og kan du skabe 
det ejerskab hos ledelse og medarbejdere, der gør 
at I sammen lykkes? Så er du måske den skole-
leder, vi søger til Gåsetårnskolen.

Læs mere om stillingen i job- og personprofilen. 
Ansøgningsfristen er den 4. juni 2017 og ansøgning 
sendes elektronisk via www.job.vordingborg.dk

Interesserede er velkomne til at kontakte skolechef 
Søren Kokholm, Vordingborg Kommune på 2021 2794.

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommune ligger en times kørsel fra København med 
bil eller tog. Her kan du bo og arbejde nær skov og strand og alli-
gevel være tæt på de mange gode indkøbsmuligheder og kulturelle 
tilbud i vores byer og købstæder. 
Vi har ca. 45.500 indbyggere og 4.000 medarbejdere, som i tråd 
med vores vision 2030 arbejder på at gøre Vordingborg Kommune 
til ”storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivi-
tet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.

Vi søger dig, der vil 
gøre en forskel for vores 

Science-elever 

Sciencelærer til Fredensborg Skole
fredensborg.dk/job

Se opslag på job.hvidovre.dk

Er du den strategisk tænkende leder, der  
vil udvikle Hvidovre Kommunes Pædagogiske 
Psykologiske Rådgivning sammen med os?

Center for Skole og Uddannelse søger pr. 1. august 
2017 en dygtig og visionær leder med en anerkendende 
ledelsesstil og med et indgående kendskab til PPR’s 
kerneopgaver. 

Nogle af de vigtige udfordringer for dig som kommende 
PPR-leder bliver:
•  Videreudvikling af inklusionskultur
•  Ansvar for visitation og økonomistyringen på special-

undervisningsområdet 
•  Bidrage til at skabe en ny netværksorganisering af 

PPR’s arbejde på tværs af de kommunale centre

Yderligere oplysninger fås hos centerchef for Skole og 
Uddannelse Rune Ahlmann Nielsen på tlf.: 4173 8308 
eller afdelingsleder (konst. leder af PPR) Aase Hjort på 
tlf.: 3639 2405.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 10.00 
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 Lærerstillinger 

Lejre Kommune markerer sig på Danmarkskortet med en
fantastisk natur, stærke fællesskaber og et stort lokalt frirum. 
Det præger vores folkeskoler og afspejler sig i vores tilgang 
til både børn og medarbejdere.

Vores vision er, at alle elever oplever at være en del af beri-
gende fællesskaber, hvor de trives og udvikler sig både 
fagligt, socialt og personligt. Vi prioriterer at have ledere 
og medarbejdere, der brænder for den opgave, og som er 
klædt godt på til at løfte den.

Vi arbejder ud fra udviklingsstrategien Vores Sted - en kerne-
fortælling om alt det borgerne værdsætter mest ved livet i 
Lejre Kommune: Frirum, fællesskaber og natur. Vi nytænker 
livet på landet og er tæt på byen. Et sted med fællesskaber. 
Både for vores borgere og for hinanden på arbejdspladsen. 
Vi bygger den moderne landsby med kvalitet i centrum. Er 
det et sted, du har lyst til at arbejde? 

Vi ønsker at tiltrække dygtige og dynamiske lærere, der
brænder for at udvikle gode læringsprocesser, og som øn-
sker at udveksle viden om de tiltag, der virker. I Lejre Kom-
mune skaber vi sammen suveræne skoler, hvor alle børn 
bliver udfordret, og dermed får det bedst mulige afsæt for 
fremtiden.

Der er indgået en lokalaftale mellem Lejre Kommune og Lejre
Lærerforening. Aftalen understøtter at skolerne når målene
for udviklingen af skolerne i Lejre Kommune. Gennem et 
øget fokus på kerneopgaven, på pædagogisk ledelse, på 
selvstyrende team og ved at give mere fleksibilitet til lærerne 
styrkes lærernes professionalisme. Det er aftalt, at nyud-
dannede lærere i de første to år efter lærereksamen har ret 
til en lektion færre end det maksimale lektionstimetal på 26 
lektioner pr. uge.

Læs mere om Lejre Kommunes visioner og mål for skolerne 
på www.lejre.dk/skolevision og læs mere om Vores Sted på
www.lejre.dk/voressted.

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. juni 2017 kl. 12.00.
På skolernes hjemmesider beskrives det, hvad de enkelte
skoler søger, og hvad skolen forventer af ansøgerne. Din 
ansøgning skal sendes på mail til skolens leder. Ansøges 
der om ansættelse ved flere skoler, skal du sende en an-
søgning til hver skole.

Følgende skoler søger nye medarbejdere:

Allerslev Skole: Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre,
www.allerslev-skole.dk
Allerslev Skole har 1 ledig lærerstilling og 2 ledige lærer bar-
selsvikariater.
Kontakt: Skoleleder Niels Berendsen, nibe@lejre.dk

Osted Skole: Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre,
http://osted.skoleporten.dk
Osted Skole har 2 ledige lærerstillinger.
Kontakt: Konstitueret skoleleder Søren Riber, sori@lejre.dk

Kirke Saaby Skole: Bogøvej 11, 4060 Kirke Saaby,
www.kirkesaaby-skole.dk
Kirke Saaby Skole har 2 ledige lærerstillinger.
Kontakt: Skoleleder Sanne Sørensen, sann@lejre.dk eller
viceskoleleder Alice Knutzon, alkn@lejre.dk

Hvalsø Skole: Skolevej 5, 4330 Hvalsø,
http://hvalsoe-skole.dk
Hvalsø Skole har 1 ledig lærerstilling.
Kontakt: Skoleleder Lars Hansson, laon@lejre.dk eller
viceskoleleder Hanne Grube, hagr@lejre.dk

Kirke Hyllinge Skole: Bygaden 51, 4070 Kirke Hyllinge
www.krhskole.dk
Kirke Hyllinge skole har 1 ledig lærerstilling.
Kontakt: Skoleleder Steen E. Damkjær, stda@lejre.dk eller
viceskoleleder Trine Nissen, trni@lejre.dk
 
Firkløverskolen: Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby,
www.firkloverskolen.dk
Firkløverskolen, som er Lejre Kommunes specialskole, har 1
ledig lærerstilling.
Kontakt: Skoleleder Lene Endahl, leen@lejre.dk, 22755133 
eller viceskoleleder Tina Schaksen, tils@lejre.dk, 29936162.

Suveræne Skoler i Lejre Kommune søger lærere
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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

 Lærerstillinger 

 Øvrige job 

Læs mere på furesoe.dk/job

Invitationen er for dig der brænder for, at undervise skolens store 
elever i tysk og engelsk, og har overvejet at prøve noget nyt?

Du vil komme til at indgå i et fælles team omkring 6. og 9. årgang, hvor 
det funktionelle samarbejde er bygget op omkring faglige forpligtende 
relationer på tværs.

Ungemiljøet (6-9. kl.) – et rart sted at være og lære...

Frist: Mandag den 5. juni kl. 12.00

Tysk/engelsk lærer 
til nyt ungemiljø på Solvangskolen i Farum

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

PPR Svendborg søger en Audiologopæd/Logopæd/Talehøre-
konsulent i en 37 timers stilling pr. 1. september 2017.

PPR Svendborg er en stabil, dynamisk og selvstændig enhed i 
en spændende Børn og Unge Afdeling. 

PPR betjener Svendborg og Ærø kommuners børn, unge og 
familier indenfor 0-18 års området i et nært samarbejde med 
alle øvrige faggrupper på børne-og ungeområdet. 

Se det fulde stillingsopslag på
www.svendborg.dk/kommunen/job eller lærerjob.dk

Ansøgningsfrist:
Onsdag den 14. juni 2017.  

Audiologopæd/Talehørekonsulent 
til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Svendborg

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk 

Følg os på  
facebook

Taarbæk Skole, 2930 Klampenborg

Taarbæk Skole søger matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 25. maj 2017

Kvik-nr. 45678538

Køge Kommune, 4600 Køge

Køge Kommune søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 27. maj 2017

Kvik-nr. 45432310

Vestre Skole, 5000 Odense C

Skoleleder til Vestre Skole, Odense

§ Ansøgningsfristen er den 27. maj 2017

Kvik-nr. 45790344

Marienhoffskolen, 8550 Ryomgård

Læringsleder for SFO, indskoling og PLC

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2017

Kvik-nr. 45650224

Holmebækskolen, 4681 Herfølge

Specialpædagogisk DNA søges

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2017

Kvik-nr. 45976869

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Skoleleder til Høje-Taastrup Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2017

Kvik-nr. 45976264

Christianshavns Døttreskole, 1420 København K

Tre lærere pr. 1. august 2017

§ Ansøgningsfristen er den 26. maj 2017

Kvik-nr. 45977665
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Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Humlebæk lille Skole søger tre lærere

§ Ansøgningsfristen er den 26. maj 2017

Kvik-nr. 45978087

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Specialundervisningslærere

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 45978181

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Visionær specialpædagogisk konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 45978201

Lyngholmskolen, 3520 Farum

Lærere til Lyngholmskolen

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46013481

Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Pædagogisk konsulent til Ishøj Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2017

Kvik-nr. 46016053

Campus Vejle, 7100 Vejle

Barsels- og årsvikar søges til AVU

§ Ansøgningsfristen er den 09. jun. 2017

Kvik-nr. 46017051

Frederiksberg Friskole, 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Friskole søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46017130

Odder Kommune, 8300 Odder

Skolelederstilling for Landsbyordningerne  

§ Ansøgningsfristen er den 26. maj 2017

Kvik-nr. 46047469

CSU Egedammen, 3400 Hillerød

Lærere til særligt tilrettelagt ungdomsudd.

§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2017

Kvik-nr. 46066751

Dronninggårdskolen, 2840 Holte

Lærer til Dronninggårdklasserne

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2017

Kvik-nr. 46067404

Dia Privatskole, 2200 København N.

Skoleleder til Dia Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2017

Kvik-nr. 46063992

Vestre Skole, 8600 Silkeborg

Skoleleder til Vestre Skole

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2017

Kvik-nr. 46067386

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Ambitiøse lærere til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2017

Kvik-nr. 46100755

Institut for Kommunikation og Handicap, 8240 Risskov

Læse-skrive-vejledere til specialområde

§ Ansøgningsfristen er den 06. jun. 2017

Kvik-nr. 46098229

Langhøjskolen, 7600 Struer

Skoleleder til Langhøjskolen – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2017

Kvik-nr. 46106899

Sydskolen, afdeling Vig, 4560 Vig

Kollega(er) søges til Sydskolen, specialafd. Vig

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46106978

Skårup Skole, 5881 Skårup

Skoleleder til Skårup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 09. jun. 2017

Kvik-nr. 46048930

UU Vest Region Hovedstaden, 3600 Frederikssund

UU-vejleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 08. jun. 2017

Kvik-nr. 46098241
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Langagerskolen, 8260 Viby J

Afdelingsleder til Langagerskolen

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46106937

Albertslund Kommune, 2620 Albertslund

Matematikkonsulent til Albertslund Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2017

Kvik-nr. 46159162

Seden Skole, 5240 Odense NØ

Skoleleder til Seden Skole

§ Ansøgningsfristen er den 05. jun. 2017

Kvik-nr. 46172440

Greve Kommune, 2670 Greve

Skoleleder til Strandskolen

§ Ansøgningsfristen er den 30. maj 2017

Kvik-nr. 46172972

Greve Kommune, 2670 Greve

Visionær skoleleder til sund og veldrevet skole

§ Ansøgningsfristen er den 30. maj 2017

Kvik-nr. 46172977

Gyldendal Uddannelse, 1001 København K

To nye forlagsredaktører til sprogredaktionen

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46173523

Sankt Pauls Skole, 2630 Taastrup

Dansk- og musiklærer på Sankt Pauls Skole

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2017

Kvik-nr. 46171947

Hundested Skole, 3390 Hundested

Faglig leder af udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 15. jun. 2017

Kvik-nr. 46172803

Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Ressourcelærer til ordblinde elever

§ Ansøgningsfristen er den 12. jun. 2017

Kvik-nr. 46172971

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Strandgårdskolen søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2017

Kvik-nr. 46173033

Høng Privatskole, 4270 Høng

Ambitiøs skoleleder til Høng Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46171646

Stevns Kommune, Magnoliegården, 4652 Hårlev

Lærere til vores interne skole

§ Ansøgningsfristen er den 06. jun. 2017

Kvik-nr. 46172910

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, 2600 Glostrup

Folkeskolelærer med linjefag i matematik

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46172990

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj

Skolelærer til Vejlebroskolen, Ishøj

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46177516

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Udeskolevejleder og læsevejleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2017

Kvik-nr. 46102651

Trekroner Skolen, 4000 Roskilde

Lærer med fleksibel tilstedeværelse

§ Ansøgningsfristen er den 30. maj 2017

Kvik-nr. 46214416

Johannesskolen, 2000 Frederiksberg

Johannesskolen på Frederiksberg søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46214437

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, 2000 Frederiksberg

AVU- og FVU-lærere

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2017

Kvik-nr. 46214942
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Professionshøjskolen Metropol, 2200 København N

It-didaktiker til Praksis- og Innovationshuset

§ Ansøgningsfristen er den 25. maj 2017

Kvik-nr. 46215298

Paarup Skole, 5210 Odense NV

Leder til Centerafdelingen, Paarup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 06. jun. 2017

Kvik-nr. 46212096

Aabybro Efterskole, 9440 Aabybro

Nye kræfter til ledelsesteamet

§ Ansøgningsfristen er den 10. jun. 2017

Kvik-nr. 46214362

Region Hovedstaden, Geelsgårdskolen, 2830 Virum

Geelsgårdskolen søger lærere til august 2017

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2017

Kvik-nr. 46213745

Strandmølleskolen, 5610 Assens

Matematik- og naturfaglig lærer pr. 1. aug. 

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2017

Kvik-nr. 46214327

Sofieskolen, 2880 Bagsværd

Sofieskolen søger lærer til et barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2017

Kvik-nr. 46214358

Kildegård Privatskole, 2900 Hellerup

Er du vild med dine fag? 

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2017

Kvik-nr. 46296682

Niels Steensens Gymnasium, 2100 København Ø

Lærer til undervisning i fysik pr. 1. august

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46317057

Greve Kommune, 2670 Greve

Specialpædagogisk konsulent til PPR pr. 1.8.

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46317078

Sjælsøskolen, 3460 Birkerød

Sjælsøskolen søger nye lærerkollegaer

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46317689

Helsingør Lille Skole, 3000 Helsingør

Dansk- og klasselærer til 3. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2017

Kvik-nr. 46318792

Slagelse Heldagsskole, 4200 Slagelse

Lærer til Slagelse Heldagsskole

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2017

Kvik-nr. 46318806

Ishøjgård, 2635 Ishøj

Lærer til specialskole, Ishøjgård

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2017

Kvik-nr. 46316563

Hvidovre Kommune, 2650 Hvidovre

Dygtig og visionær leder til PPR Hvidovre

§ Ansøgningsfristen er den 06. jun. 2017

Kvik-nr. 46317117

Københavns Lærerforening, 1809 Frederiksberg C

Konsulent søges til KLF

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2017

Kvik-nr. 46191305

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Visionær leder til læringshus i verdensklasse

§ Ansøgningsfristen er den 15. jun. 2017

Kvik-nr. 46317447

Fredensborg Skole, 3480 Fredensborg

Sciencelærer til Fredensborg Skole

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2017

Kvik-nr. 46319267

Gåsetårnsskolen, 4760 Vordingborg

Vordingborg Kommune søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2017

Kvik-nr. 46319327

149523 p38-49_FS1017_Lukkestof.indd   46 19/05/17   12.45



F O L K E S K O L E N  /  1 0  /  2 0 1 7  /  47 

Assens, Sandager Næs
Skønt 90m2 sommer-
hus fra 2000. 3 vær. x 
2 senge+hems, køkken, 
stue, 2 toiletter (det ene 
med spa+sauna).
Telefon: 40832823

Smuk udsigt over fjord 
- Kulhuse Jægerspris
Rart træhus med terrasse 
til fjorden. 6 sovepladser, 
pejsestue, solgård og an-
neks. Pris 4500 kr. ex 
vand og el.
Telefon: 23348113

Pragtvilla med hav/
bjerg-udsigt i Andalusien
210 kvm, to etager, 
kæmpe køkkenalrum, 3 
terasser, ligger idyllisk i 
bjergene øst for Málaga, 
plads til 10 pers.
Telefon: 51861102 
www.kashi.dk

Sommerferie i 
København/Vesterbro
Jeg udlejer min lejlighed i 
uge 30 (søn den 23. - lør. 
den 29. juli 2017) Pris: 
4000 kr.
Telefon: 30273418

Med udsigt over Mols 
Bjerge - Femmøller
Utraditionelt, lyst og 
smukt beliggende som-
merhus m. plads til 6. 
Fotos, priser, beliggenhed 
mv på www.svippen.dk
Telefon: 23699409 
www.svippen.dk

Svaneke Bornholm
Hyggeligt bindings-
værkshus udlejes. Fredet 
område.  8 sengepladser. 
Uge 25,26,28. 4000 
kr /uge.
Telefon: 50903460

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

Stavnsholtskolen, 3520 Farum

To afdelingsledere til Stavnsholtskolen

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2017

Kvik-nr. 46319343

Solvangskolen, 3520 Farum

Tysk-/engelsklærer til nyt ungemiljø

§ Ansøgningsfristen er den 05. jun. 2017

Kvik-nr. 46319268

Svendborg Kommune, 5700 Svendborg

Audiologopæd/tale-høre-konsulent til PPR

§ Ansøgningsfristen er den 14. jun. 2017

Kvik-nr. 46319266

Lejre Kommune, 4330 Hvalsø

Suveræne skoler i Lejre Kommune søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2017

Kvik-nr. 46319319

Alkestrupskolen, 4682 Tureby

Skoleleder søges til Alkestrupskolen, Køge

§ Ansøgningsfristen er den 07. jun. 2017

Kvik-nr. 46319321

Endrupskolen, 3480 Fredensborg

Lærere til Endrupskolen

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2017

Kvik-nr. 46354616

Frederiksberg Privatskole, 2610 Rødovre

Dansk- og tysklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 9. jun. 2017

Kvik-nr. 46336557

Ida Holsts Skole, 5700 Svendborg

Dansk- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 12. jun. 2017

Kvik-nr. 46352905

Vigerslev Allés Skole, 2500 Valby

Dygtige lærere til Vigerslev Allés Skole

§ Ansøgningsfristen er den 8. jun. 2017

Kvik-nr. 46355342

Ringe Kost- og Realskole, 5750 Ringe

Lærere til »Skolen ved Søen«

§ Ansøgningsfristen er den 9. jun. 2017

Kvik-nr. 46352707

Birkerød Skole, 3460 Birkerød

Lærere til Birkerød Skole – indskoling

§ Ansøgningsfristen er den 30. maj 2017

Kvik-nr. 46335869

Europaskolen i Luxembourg, 1115 Luxembourg

Børnehaveklasseleder – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 1. jun. 2017

Kvik-nr. 46354489
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rubrikannoncer

Silkeborg hus v Lysåen 
- pasning af kat
Stort hus lejes ud uge 
27,28,29,31. Der er en 
græsplæne man skal slå, 
og en kat der skal passes. 
3000 kr. pr uge.
Telefon: 25329849 / 
26813750

Feriebolig i Småland
Smuk skovgrund. Bade-
værelse, sauna. 6 sove-
pladser. Få km fra badesø, 
kanoudlejning, elgsafari. 
4.000 kr./ uge .
Telefon: 26204237 - 
23674237

København, 
Kongens Have
Lejl. på 81 m2 v. Kgs. 
Have. Weekends i juni, 
august, september (450/
nat),  juli kun uge 27,28. 
3000/uge.
Telefon: 4081 3118

Nordby, Samsø
Hyggeligt stort fritidshus 
midt i Nordby på Samsø. 
Pris i skolernes som-
merferie: kr. 4.500,- plus 
forbrug
Telefon: 20162295

FUR - Danmarks 
skønneste Ø
Sommerhus, 4 sovepl. Fra 
kr.1950 pr. uge i skolernes 
sommerferie. Stor natur-
grund. 300 m til strand. 
Fossiljagt,
Telefon: 51491524 / 64422305 
www.sommerferie.nu/3634

Silkeborg – søerne
Velbeliggende charme-
rende sommerhus ved 
Laven udlejes til 4 pers. 
Rimelig pris. Egen både-
bro med robåd ved Julsø...
Telefon: 86 80 44 22 
www.peder-poulsen.dk/
sommerhuse

Danmarkshuset på 
Tåsinge - En perle
Charmerende  hus, tæt på 
skov og strand,  udlejes i 
uge 28, 29 og 30. 2000 
kr./uge inkl. forbrug.
Telefon: 60897503

Lejlighed på 
Frederiksberg m. 
pasning af kat
Billig 3-vær. lejlighed i 
stuen til 3-4 pers. med 
lukket gårdhave udlejes til 
katteglad familie i ugerne 
29 + 30.
Telefon: 30647404

Fyrpasserens 
Villa i Skagen.
Centralt beliggende hus 
tæt på Det hvide Fyr. Til 
strand 300 m. 6178104, 
40427853...
Telefon: 40427853 
www.fyrpasserens-villa.dk

Penthouse på 
Islands Brygge
Røgfri lejlighed med hav-
neudsigt, 2 altaner og 2 
soveværelser udlejes i uge 
27. Pris 5000kr.
Telefon: 22565504

Sommerferie på 
Bornholm
Hyggelig lejlighed 30 m 
fra Sandvig strand ledig i 
uge 28 og 29. Fra balkon 
skøn udsigt over klip-
per/hav.
Telefon: 20735046

Bornholm - Balka strand 
og Sømarken strand
Vores 2 dejlige som-
merhuse er ledige i uge 
26-27-28 til 6-8 pers. 
Alle moderne bekvemme-
ligheder.
Telefon: 56956044 
www.balkaferie.dk

Vores skønne fritidshus 
i landsby på Helgenæs
Syd for Mols Bjerge. 130 
m2, 6 pers. 4000,-/uge i 
sommerferien. Andre uger 
nedsat pris. 2 kajakker 
med trækvogne...
Telefon: 31604098

Sommerferie i Sverige, 
söderåsen. 3000kr/ uge
Hus med plads til 5 per-
soner udlejes, huset ligger 
i Röstånga, som er perfekt 
udg. pkt. for en dejlig ferie.
Telefon: 22320000

Syd for Barcelona i 
hasselnøddebjergene
Herskabsvilla med pool til 
13-15 pers. i bjerglandsby 
mlm middelhavet og vi-
nområdet Priorat. Godt 
cykelterræn.
Telefon: 0034 678 866 588 
www.CasaArgentera.com

Mols Bjerge
Naturpark Femmøller 
sommerhus 52 m2, ikke 
TV, 2 km til børnevenlig 
sandstrand. 1800-2400 
kr. pr uge alt inkl.
Telefon: 91253448 
www.toppen-mols.dk

Hyggeligt sommerhus 
50 m. fra badestrand
På 44 m2 v. Følle Strand i 
Syddjurs med 2 vær., køk., 
stue og bad. Børnevenlig 
strand. Pris kr. 3.200 pr. 
uge + el.
Telefon: 28571831

Fjordudsigt, Flensborg 
Fjord 4-6 pers.
Tæt på børnevenlig 
strand, gode fiskemulig-
heder. Kano og veste. Kr. 
3000,- incl. forbrug.
Telefon: 24842797

 

 

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

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

Overlad planlægningen af skolerejsen til os og få mindre 
praktisk organisering, mere tid til undervisning samt:
• Din egen faste kontaktperson gennem hele processen
• Hjælp til sociale og faglige aktiviteter på jeres rejsemål

Ring på 8020 8870 og få en uforpligtende snak med 
Lise eller Tommy, to af vores Tyskland-eksperter.

Lise Sloth Pedersen

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 80 20 88 70

 Tommy Iversen

BLIV KLOG PÅ TYSKLAND

Berlin fra 698,-/pers.
(Inkl. busrejse t/r, 2 overnatninger og morgenmad)
  
Hamborg fra 798,-/pers.
(Inkl. busrejse t/r, 2 overnatninger og morgenmad)
 
Bremen fra 1.098,-/pers.
(Inkl. busrejse t/r, 3 overnatninger og morgenmad)

Tag på skolerejse til 
skønne Tyskland:
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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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 11  19. maj 29. maj 8. juni
Folkeskolen nr. 12  6. juni 13. juni 22. juni
Folkeskolen nr. 13  1. august 8. august 17. august
Folkeskolen nr. 14  15. august 22. august 31. august

Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Graphic og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcertifi-
ceret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

134. årgang, ISSN 0015-5837 

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

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger (barsel),  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
seb@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Henrik Ankerstjerne Hermann,
hah@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Mikkel Medom,  
mim@folkeskolen.dk 
Emilie Palm Olesen,  
epo@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen,  
redaktør af anmeldelser, 
sga@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 3. kvartal 2016 er  
145.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
Engelsk, Ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og  
fransk, Specialpædagogik            
  
Lærerprofession.dk i samar-
bejde med Danske Professions-
højskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

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

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Forsidefoto: Simon Jeppesen

Ny fortælling af Lise Bidstrup • Høj faglighed • Varierede film og opgaver 
Nemme web-værktøjer • 1.-4. klasse • Dansk, natur/teknologi og tværfagligt

Eleverne formidler deres viden i en flot, digital lågekalender til en målgruppe

 INTROPRIS LIGE NU 249 kr. Bestil på u-landskalender.dk

NYT: Børnenes Egen U-landskalender
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800.000
EGNE LÆRINGSMÅL  

I MEEBOOK
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FOLKESKOLE- 

MAND  
VÆLGER  

FRISKOLEN

L Æ S  S I D E  1 0

HUN GIVER 
MATEMATIK 

MENING 
Elever elsker anvendt  

matematik.
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

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 nu-
levende 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.

Folketingspolitikere trætte  
af at sidde i hestesko

Keder dine elever dig?
BALLADEMAGEREN

Gorm keder dig, fordi 
han har en oplevelse af 
ikke at blive hørt eller 

anerkendt. Han er fagligt 
dygtig og vil gerne lære. 
Men han oplever, at alt 

bliver ham pålagt på 
forhånd af lærerne, selv 

om han har mange ideer. 
Når Gorm keder dig, 
reagerer du med uro, 
høje råb, rastløse be-
vægelser og negative 
indstillinger, fordi han 

er så uende-
ligt uinteres-

sant.

DEN FORTABTE
Poul kan ikke se menin
gen med at gå i skole, 
og han har givet op på 

den faglige del. Han kan 
ikke se, hvad han skal 

bruge det til, og vil bare 
have tiden til at gå. Prø
ver han at snakke med 
forældre eller lærere, 

får han at vide, at »det 
er din egen skyld«. Det 
er det også. Han kan 
bare lade være med 

at have så nederen en 
attitude og ligge hen 
over bordet. Og være 

så pissekedelig.

DEN SEJE 
Marie vil gerne blive 

til noget stort, måske 
endda læge (gaaaaab). 

Hendes forældre er lavt
uddannede, og hun vil 

ikke selv ende som kas
sedame, siger hun. Marie 
forsøger at blive en af de 
seje og populære i klas
sen ved at skabe under
holdning og hele tiden 

søge drama. Det er bare 
dødssyg underhold-
ning, hun finder på, 

og virkelig også noget 
sløjt drama.

NØRDEN 
Mikkel er fagligt dygtig, 
og han kan lide at gå i 

skole og få undervisning. 
Men han bliver forstyr
ret af de andre elevers 
larm, uro og evindelige 

spørgsmål. Mikkel keder 
dig, fordi han tror, under
visningen og opgaverne 

ikke er fagligt udfor
drende for ham. Men det 
er de. Det er bare ham, 
der er kedelig. Virke-
lig, virkelig kedelig.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 126

Tegning: Craig Stephens

Tegning: Rasm
us Juul

Et flertal af politikerne på Christians
borg er trætte af bordopstillingen i Fol
ketingssalen. 

»Vi har siddet i hestesko 
siden 1918, skal der ikke 
snart ske noget nyt?« lyder det 
fra et medlem af Folketinget, der også 
har fået nok af de faste pladser. 

»Jeg har aldrig prøvet andet end at 
sidde i vinduesrækken, og det kunne 
ærligt talt også være rart snart at få en 
ny sidekammerat«.

Folketingets formand, Pia Kjærs
gaard, stiller sig umiddelbart positivt over 
for forslaget: »Jo, måske er det tid til at 
prøve noget andet. Jeg har længe været 
irriteret over al den uro nede bagest i 
lokalet, det kunne måske afhjælpes ved 
at rykke lidt om. Så kunne jeg også holde 
lidt bedre øje med nogle af dem, der er 
slemmest til hele tiden at være på com
puter og mobiltelefon og alt dét«.

De fleste lærere kender til kedsomhed i skolen. Ny bog præsenterer fire arketyper på elever, der keder dig.
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PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

STAV OG REGN MED TO NYE DIGITALE LÆREMIDLER

Det populære stave- og grammatikmateriale Stav findes nu også i en digital 
udgave til 1.-8. klassetrin. Muligheden for at kombinere de fysiske hæfter med 
digital undervisning gør, at du kan vælge den løsning, som passer din skole 
og  dine elever bedst.  
 

  giver læreren en række fordele; bl.a. er materialet 100 % 
selvrettende, giver løbende overblik over klassens samlede og hver enkelt 
elevs niveau samt mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler 
og udarbejdelse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, stavetræning og 
tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert klassetrin er der tilføjet ca. 600 
supplerende opgaver i forhold til papirudgaven af STAV. Stav Online er motiverende 
for eleverne, da der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et point-
system. 

  tilgås med UNI login og er tilskudsberettiget.

Spil og træn på eget niveau
Et digitalt, kreativt og adaptivt  trænings- og undervisningsmateriale. 
Sværhedsgraden i øvelserne tilpasser sig automatisk den enkelte bru-
gers niveau, og materialet kan anvendes af alle elever på alle klassetrin.

Eleverne får deres planter i Matematikhaven til at vokse ved at spille og 
træne. Jo bedre og flittigere man er til at spille, jo smukkere og større 
vokser ens planter sig. Resultater og indsats belønnes med virtuelle 
præmier.

Selvrettende og giver læreren overblik 
Systemet er selvrettende og beregnet til selvstudie. Det kan anvendes 
i sammenhæng med alle matematiksystemer og er oplagt at bruge 
til træning i fx faglig tid. Læreren kan identificere elevens styrker og 
problempunkter og kan løbende følge elevernes udvikling.

Nem og hurtig adgang med UNI login eller med unikt login som forælder. 
Licens til Matematikhaven købes per elev og giver eleverne ubegrænset 
adgang i licensperioden på 6, 12, 24 eller 36 måneder.

Kombinationstilbud på Stav
Ved køb af klassesæt af de fysiske Stav 
elevhæfter får du Stav Online med for 
kun 300 kr. ekstra til din klasse (nor-
malpris 1.260 kr.).  Ønsker du kun Stav 
Online tilbyder vi 25% introduktions- 
rabat på en klasselicens til nye brugere.

GRATIS PRØVEPERIODE  

Prøv Matematikhaven gratis 
i 1 måned. 

Læs mere, og bestil på DPF.DK.

Gratis 
prøveperiode 

på Stav Online. 
Læs mere på 

DPF.DK 

1.-8. kl.
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