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Ordblinde elever har brug 
for computer og hoved-
telefoner i alle fag. Men 
mange lærere ved ikke, 
hvordan de bedst hjælper.
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Regeringens  
skoleudspil
»Eleverne har stadig alt 
for meget undervisning i 
forhold til udbyttet, fordi 
der ikke sættes ind, hvor 
det er nødvendigt. Kvalitet 
og kvantitet bør da være 
vejen frem«.
Sarah Urgaard, lærer

»De er jo skrupskøre, de 
politikere. Selvstyre og 
skolebestyrelser, men  
stadig masser af mål,  
parametre«.
Lars Toft Madsen, lærer

 
»Det er alene et spørgs-
mål om at forsøge at  
afskaffe understøttende 
undervisning og veksle 
det til ’rigtig undervis-
ning’. Og så er dette  
muligheden, ellers skal 
staten op med penge!«
Jens Rasch, lærer

Valgflæsk
Hvis man vil have fingre i nogle af de tabte lærerstemmer, så skal man 
huske at sige noget med »dannelse«. Der er vist også noget med, at lærerne synes, 
der er for mange krav og regler, så »frihed« er også et godt ord. »Faglighed, frihed 
og dannelse« – det er da både catchy og skoleagtigt. 

Man fornemmer, at titlen på regeringens skoleudspil er blevet til i valgkampsse-
kretariatet, men bladrer man ind på de glittede sider, er det kun ordet »faglighed«, 
der går igen. Og igen.

Ordet »dannelse« indgår udelukkende i den særlige modevariant »naturfaglig 
dannelse« – og hvor fint det end er med naturfaglig dannelse, så er det altså ikke 
det samme som dannelse. Og friheden dukker kun op som en særlig gave til 98 
planlagte forsøgsfolkeskoler, der skal have lov til at prøve en lille snert af den frihed 
fra politikernes indblanding, som fri- og privatskolerne har. Til gengæld lover de 
samme politikere i et af de mange andre udspil, der sprøjter ud fra Christiansborg i 
denne tid, friskolerne endnu mere frihed, end de har i dag.

Stop, stands, giv agt, der er levende børn i skolen, som lider under de her valg-
kampsinitierede løsrevne tiltag i vidt forskellige retninger. Skiftende ministre har 
sendt ikke færre end fire hyrdebreve om, at skolerne gerne må bruge lovens para-
graf 16b til at give eleverne en lidt kortere skoledag mod til gengæld lidt højere un-
dervisningskvalitet i form af en ekstra lærer i klassen. Rigtig mange skoler 
har fundet en form, der fungerer, og det er svært at se, 
at det kan gøre noget skidt for elevernes undervisning, 
når en skole efter moden overvejelse vælger at bruge 
den løsning. Alligevel har regeringen i sit valgkamps-
skoleudspil foreslået en skoleuge, der er præcis 1,8 timer 
kortere, og så må skolerne til gengæld ikke bruge løs af 
16b-friheden alligevel.

De politikere, der gennemførte folkeskolereformen for fem år siden og finansie-
rede den ved at skære i lærernes tid til at forberede undervisningen, råber ikke ret 
højt i dansk politik længere. Så selv om de færreste ligefrem indrømmer, at de tog 
fejl dengang, så er det nu blevet politisk opportunt at mene, at skoledagen alligevel 
ikke behøver at være så lang. Og det kunne være så fint for både elever og lærere, 
hvis ikke det var, fordi det er, som om folkeskolen nu er givet fri som 
valgkampsslagmark. Ballet er åbnet, og så skal alle på gulvet med deres 
ønske om mere praksisfaglighed, styrkede naturfag, fokus på fremmed-
sprog, mere teknologiforståelse – efter at det for et halvt år siden var 
dansk og matematik, der fik al opmærksomheden. 

Kan I huske, dengang det var vigtigt med 
brede, langsigtede, gennemarbejdede 
forlig, inden man ændrede noget i 
folkeskolen? Er der da ikke nogen, 
der vil prøve at få fingre i stem-
mer fra alle os, der ønsker om-
tanke, samtale, og at man lytter 
til både forskningen og dem, 
der tilbringer deres hverdag i 
skolen? 

Alle kan læse 
og skrive!

mv-nordic.com

Book en gratis prøveperiode i dag. 
Ring til os på tlf. 65 91 80 22.

CD-ORDIntoWords

• Opnå større ordforråd og bedre stavning - på dansk, andre sprog 
og fagsprog

• Få ekstra hjælp til at lære nye ord - digital ordbog med 
billedstøtte

• Opnå bedre udtale og literacy-kompetencer

• Få adgang til al slags tekst via OCR-funktion
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I N D H O L D

Skoleudspil med 
kortere skoledag
Regeringen vil sløjfe  
1.052 klokketimers  

understøttende  
undervisning.

60  
minutters understøttende  

undervisning om ugen i  
5.-6. klasse.

72  
minutters understøttende  

undervisning om ugen i 
8.-9. klasse.

106

Sælg flotte til/fra-kort

TJEN 3.000,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

Alle klasser tjener 

3.000,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET
Yderligere information / bestilling af kort:

www.tilfrakort.dk 
Tlf. 30 89 89 62

mail@tilfrakort.dk

Op med humøret 
Lærer Carsten Møller 

har udviklet et  
trivselsansigt.

24
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Rekord
For 16 år siden blev en 
purung Anders Bondo 
Christensen valgt til  
ny formand for DLF.  

Nu er han den længst 
siddende formand i  

foreningens historie.
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Freja er ordblind og  
opfordrer sine lærere til at 
spørge, hvordan de bedst 
kan hjælpe hende.

FORSTÅR 
DU AT 
HJÆLPE?
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Kortere skoledage, flere fagtimer, en halve-
ring af den understøttende undervisning og 
mindre frihed til selv at bestemme skoleugens 
længde. Sådan lyder regeringens opskrift på 
at gøre folkeskolereformen mere populær. 

Undervisningsminister Merete Riisager 
(Liberal Alliance) og statsminister Lars Løkke 
Rasmussen (Venstre) har lyttet til lærerne, 
forældre og elever, og reformen bør justeres 
nu, er konklusionen – også selv om folkeskole-
reformen står over for en evaluering næste år.

Der gik da heller ikke længe, før kritik-
ken væltede ind fra blandt andet de faglige 
organisationer for folkeskolens parter og ikke 
mindst kommunernes organisation KL. 

»Folkeskolen er alt for vigtig til, at vi skal 
indføre det ene forsøg efter det andet. Folke-
tinget bør fremrykke den planlagte evaluering 
af folkeskolereformen, så der skabes et solidt 
grundlag for politisk handling«, lyder det fra 
formand for KL’s børne- og undervisningsud-
valg Thomas Gyldal.

Heller ikke skolelederne var umiddelbart 
begejstrede for at skrue på reformen inden 
den planlagte evaluering: »Spændende og vari-
eret undervisning reduceres til fordel for mere 

naturfaglig undervisning og mere skolefritids-
ordning, mens den understøttende undervis-
ning decimeres, bevægelse trækkes ud af sko-
lernes pligtige undervisning – og helhedstan-
ken i reformen ødelægges«, udtalte formand 
for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

Pædagogernes formand var mere direkte 
i sin kritik: »Det er tudetosset, at regeringen 
vil skære ned på den del, der giver mulighed 
for at skabe variation og bevægelse – men 
som også har fokus på andre aktiviteter, der 
kan understøtte det, at det skal være sjovt og 
motiverende at gå i skole«, sagde BUPL’s for-
mand, Elisa Bergmann.

Mest positiv var tonen fra lærernes organi-

Undervisningsmini-
ster Merete Riisager 
og statsminister 
Lars Løkke Rasmus-
sen præsenterede 
det nye skoleudspil 
»Folkets skole: Fag-
lighed, dannelse og 
frihed – Justeringer af 
folkeskolereformen« 
på Lillevang Skole i 
Allerød. 

Regeringens skoleudspil  
får lunken modtagelse
Med et nyt skoleudspil har regeringen lagt op til kortere skoledage og en stramning af paragraf 
16b. Forstå forslaget, og læs, hvordan skoleverdenen tog imod regeringens bud på nye skoleskemaer.

TEKST SEBASTIAN BJERRIL

Ritzaufoto/M
ads Claus Rasm

ussen
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sation, hvor formand Anders Bondo Christen-
sen i første omgang tog vel imod regeringens 
ønske om nu at gå ind og pille ved reformen: 
»Hvis det virkelig er sådan en invitation, hvor 
vi sætter fokus på kvalitet i stedet for kvanti-
tet, så glæder det mig«.

Ni ud af ti timer skal være fagtimer
Hvis regeringens udspil vedtages i sin 
nuværende form, vil den understøttende 
undervisning blive halveret. Fremover skal 
5.-6. klasse kun have 60 minutters understøt-
tende undervisning om ugen, mens eleverne 
i 8.-9. står til beskedne 72 minutter. I alt vil 
regeringen gerne af med 1.052 klokketimers 
understøttende undervisning – svarende til et 
helt år i indskolingen og en halvering af, hvad 
der ligger i reformen i dag.

De skrottede timer vil regeringen bruge til 
både at lægge flere fagtimer ind i elevernes 
skemaer og give dem tidligere fri. Regerin-
gen foreslår over det tiårige skoleforløb 484 
ekstra fagtimer. Om ugen svarer det i snit til 
72 minutter mere fagundervisning. Og det 
vil betyde, at ni ud af ti af elevernes timer vil 
bestå af fagundervisning, mens det i dag er 
otte ud af ti.

Den justering vil ifølge Merete Riisager 
betyde, at der skal ansættes flere lærere.  

»Udspillet vil på den ene side betyde, at 
der bliver frigjort læreresurser som følge af 
mindre understøttende undervisning. På den 
anden side skal der bruges flere lærerresurser 
til det øgede antal fagtimer. Alt i alt vil der 
sandsynligvis være et behov for at rekruttere 
et begrænset antal ekstra lærere«, lyder det i 
et mailsvar fra ministeren til folkeskolen.dk.

Regeringen vil så til gengæld lade eleverne 
smutte lidt tidligere end i dag. En skoleuge 
bør ifølge regeringen blive 1,8 timer kortere. 
Det giver igennem et helt skoleforløb 712 
timer færre end i dag – men stadig væsentlig 
flere end før reformen. 

Stramning af paragraf 16b
Skoleudspillet vil samtidig vinke noget nær 
farvel til skolernes mulighed for selv at gøre 
skoledagene kortere. I dag har omtrent 
halvdelen af skolerne kortet skemaerne for 
mindst én klasse ved at bruge paragraf 16b i 
folkeskoleloven, der giver skolerne mulighed 
for at sløjfe dele af den understøttende un-
dervisning. Læreren eller pædagogen fra den 
sløjfede time skal så sættes ind som et sæt 
ekstra hænder i en anden time på skemaet. 

Men det skal stoppes, lyder det fra regerin-
gen. Den mener, at 16b er blevet for bredt an-

vendt i skolen til at gøre skoledagen kortere, 
og udspillet skal føre til en »markant nedgang 
i brugen af paragraffen«.

Forligspartier er skeptiske
Skoleudspillet skal nu diskuteres med de 
øvrige partier fra folkeskoleforligskredsen. 
Regeringen kan dog ende med at få store 
kvaler med at finde opbakning til sit ud-
spil. Socialdemokratiet og De Radikale har 
tidligere afvist at være klar til at pille den un-
derstøttende undervisning af skemaerne. Og 
i Socialistisk Folkeparti kalder man forslaget 
om stramningen af 16b for en »katastrofe«, 
mens hele udspillet mere diplomatisk kaldes 
for »ikke særlig godt«. 

Forligspartierne har dog alle takket ja til 
invitationen til at møde op til indledende for-
handlinger. 
bje@folkeskolen.dk

  Mindre understøttende undervisning skal føre til 
flere fagtimer og kortere skoledag.

  Igangsættelse af en treårig læsekampagne.

  Tværgående temaer som it og medier, innovation og 
entreprenørskab skal kun indgå i udvalgte fag.

  Alle kommuner skal udarbejde en årlig opgørelse af 
brugen af vikarer og en nedjustering af målsætnin-
gen om fuld kompetencedækning i 2020.

  Skolebestyrelsen skal være repræsenteret, når der 
skal ansættes ny skoleleder.

  Forsøg med selvstyrende folkeskoler, der skal køre i 
en tiårig periode med én skole fra hver kommune.

  Præcisering af brugen af paragraf 16b, som skal 
føre til markant nedgang i brugen af 16b.

Det indeholder udspillet 

0,00,20,40,60,81,0

Regeringens forslag 
til antal klokketimer 
til understøttende 
undervisning om 
ugen.

Nuværende antal 
klokketimer til  
understøttende  
undervisning om 
ugen.

Kilde: »Folkets skole: 
Faglighed, dannelse og 
frihed – Justeringer af 
folkeskolereformen«.
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152183 p06-07_FS1618_Skoleudspil.indd   7 24/09/2018   14.02



E L E V F R AVÆ R

8 /  F O L K E S K O L E N  /  1 6  /  2 0 1 8

Gennem det seneste halvandet år har over 
100 skolebørn i Aarhus været igennem et 
projekt med blandt andet terapi og psyko-
loghjælp, der skal komme ekstremt høje 
fraværsprocenter til livs. Nu er projektets 
pilotforsøg afsluttet, og det er et overordent-
ligt positivt resultat, som en af forskerne 
bag Back2School-projektet, professor Mikael 
Thastum, lægger frem.
     Elevernes gennemsnitlige fravær er i 
forsøgsperioden mere end halveret til 31 pro-
cent. Størstedelen af de 24 elever, der deltog 
i pilotforløbet, havde et fravær på langt over 
50 procent.

»Det er en massiv nedgang. Hvis det kom-
mer til at holde fremover, så er det vældig 
gode resultater«, siger Mikael Thastum og 
fortæller, at elevernes fravær efterfølgende er 
faldet til under 20 procent.

Ud over det høje fravær var mange af ele-
verne præget af alvorlige psykiske problemer, 
fortæller Mikael Thastum.

»Det var børn med massive fraværspro-
blemer, og samtidig havde mange af ele-
verne en diagnose«, siger han og fortæller, 
at hvert tredje barn led af angst, tre har 
autisme, mens to børn har indlæringsvan-

skeligheder, og en enkelt er diagnosticeret 
depressiv. 

»Bare fordi man har en diagnose, behøver 
man ikke at have et højt skolefravær, men det 
siger noget om, hvor tung den her gruppe 
børn er«, understreger Mikael Thastum.

Af undersøgelsens konklusioner fremgår 
det helt konkret, at mens ingen elever ved 
projektets start var fraværende under ti 
procent af tiden, var det tre måneder efter 
afslutningen af forløbet hele 18 ud af de 24 
elever, der havde et såkaldt »normalt« fravær 
på under ti procent. Tilsvarende kan man se, 
at antallet af elever, der var skolefraværende 
over halvdelen af tiden, er faldet fra 16 til fem. 

Undersøgelsen peger på, at der er en sam-
menhæng mellem fravær og psykiske lidelser. 

»Vi kan se, at det at være skolefraværende 
gør, at man får det rigtig dårligt med sig selv, 
og at det, at man har det dårligt med sig selv, 
fører til skolefravær«, siger Mikael Thastum. 
»Konklusionen er, at det er børn og familier, 
der har det rigtig dårligt og er meget belaste-
de af fraværet. Det er typisk ikke børn, som 
bliver væk fra skole, fordi det er fedt at være 
derhjemme. Det er børn, der lider under det 
og har det skidt med det. Deres skolefravær 
medfører, at de får det rigtig dårligt, som igen 
fører til, at de bliver væk fra skolen. Det er en 
ond cirkel«.

Kognitiv adfærdsterapi virker
I Back2School-projektet bliver det enkelte 
barns forløb tilrettelagt, alt efter hvilke indsat-
ser der er brug for. Forskerne starter med at 
gennemføre interview med barnet selv, dets 
forældre og lærere for at finde ud af, hvad 
det er for nogle underliggende faktorer, der 
gør sig gældende, og som er skyld i, at barnet 
ikke møder op i skole. Herefter designer de et 
forløb, der passer til det enkelte barn.

»Vi bruger et katalog af metoder inden for 
kognitiv adfærdsterapi, som forskningen viser 
har god effekt. Det gør vi med udgangspunkt 
i den udredning, vi har lavet for det enkelte 
barn. Derfor er forløbet også individuelt, men 
alle forløbene bygger på metoder, vi ved har 
effekt«, forklarer Mikael Thastum.

Hvis elevens fravær for eksempel skyldes 
angst, bruger forskerne såkaldt detektivtænk-
ning, hvor man ændrer den måde, barnet 
tænker på, og trappestigeteknikken, hvor bar-
net skridt for skridt møder sin skolefobi.

Og netop her spiller lærerne en afgørende 
rolle i at hjælpe eleverne tilbage i skole.

»I mange tilfælde har der ikke været et 
godt samarbejde mellem familien og skolen, 
enten fordi forældrene ikke synes, lærerne og 
skolen gør nok, eller fordi skolen ikke mener, 
forældrene støtter nok op om skolegangen 
derhjemme. Der afholder vi skolemøder, hvor 
forældrene, barnet og skolen samarbejder 
om, hvad der skal til, for at barnet får det 
godt og kommer tilbage i skole«, siger Mikael 
Thastum. 

Lærerne er samarbejdspartnere
Selv om pilotprojektet har haft positiv ind-
virkning på elevernes fravær, har projektet 
mødt modstand blandt nogle af de involvere-
de lærere. Mikael Thastum fortæller, at nogle 
lærere mente, at projektet ikke var anderle-
des, end hvad de gør i forvejen: 

»Andre mente, at det var det helt forkerte 
at gøre, mens andre lærere syntes, det var et 
rigtig godt forløb. Tilfredsheden blandt læ-
rerne kunne godt være højere«, siger han.

Pilotprojektet blev gennemført i foråret 
2017, og siden har cirka 100 aarhusianske 
skoleelever gennemført forløbet. Her har for-
skerne bag Back2School taget højde for den 
utilfredshed, der har været blandt lærerne: 

Terapi halverer  
fraværet i Aarhus

Et forsøg med kognitiv ad-
færdsterapi har mere end halveret 
godt 100 elevers ekstremt høje 
skolefravær. Det viser evaluerin-
gen af Back2School-projektet i 
Aarhus Kommune.

TEKST MARTIN VITVED SCHÄFER
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»Vi har ændret den måde, vi holder skole-
møder på. De er blevet mere systematiske, og 
vi inddrager lærerne tidligere og langt mere 
i forhold til at trække på deres viden og eks-
pertise som ligeværdige samarbejdspartnere«.

Vejen tilbage i skole
Når en skoleelev ikke har været i skole i flere 
måneder eller er væk tre eller fire dage om 
ugen, så kan man ifølge Mikael Thastum ikke 
forvente, at barnet vender tilbage for fuld 
udblæsning med det samme. Det kræver en 
indføringsperiode, hvor eleven skridt for 
skridt vender tilbage til klasselokalet.

»I samarbejdet mellem lærerne, forældre-
ne og eleven bruger vi energi på systematisk 
at få barnet gradvist mere og mere tilbage i 
skole. De kan starte med at komme i skole-
fritidsordning om eftermiddagen, så kan de 
være med i den første time, så indtil frokost. 

Der er det vigtigt, at lærerne bakker op om, 
at det er en særlig situation for de her elever, 
blandt andet ved at give børnene belønninger 
og rose dem, når de gennemfører et trin. Der 
spiller lærerne en meget vigtig rolle«, forkla-
rer Mikael Thastum.

Back2School-projektet løber indtil næste 
sommer. Herefter er det ambitionen fra både 
forskerne på Aarhus Universitet og TrygFon-
den, der finansierer projektet, at det kan 
rulles bredere ud. Men det kræver, at kom-
munerne vil afsætte resurser til at oplære folk 
i metoden. 

»Det kræver, at der bliver uddannet men-
nesker til at arbejde med den her særlige me-
tode. Det er en behandling, som kræver viden 
om kognitiv adfærdsterapi«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

I samarbejdet mellem 
lærerne, forældrene og 
eleven bruger vi energi 
på systematisk at få 
barnet gradvist mere 
og mere tilbage i  
skolen.
Mikael Thastum
Professor

Foto: iStock

Back2School har haft succes med at udstyre eleven, forældrene og skolen med redskaber, som gør, at man får skovlen under de problemer, der har medført det tårnhøje skolefravær. 
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13-årige Freja sid-
der i et børnepanel, 
der rådgiver Egmont 
Fonden om, hvordan 
blandt andet skoler 
bliver bedre til at 
hjælpe børn og unge 
med ordblindhed. 
Hendes vigtigste råd 
er, at lærere spør-
ger ind til det hos 
eleven.

O R D B L I N D
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 » N Å R  D U  E R  O R D B L I N D ,  betyder det så, at 
bogstaverne hopper rundt?«

Det spørgsmål har Freja fra 7. klasse på Kobberbak-
keskolen i Næstved fået af en lærer, som var nysgerrig 
efter, hvad det vil sige at være ordblind. Det var et dejligt 
spørgsmål, synes hun.

»Så var jeg klar over, at han ikke vidste, hvad det vil 
sige at være ordblind, men at han godt forstod, at det er 
vigtigt for mig at få læst op af min computer«.

Freja blev testet ordblind allerede i 4. klasse, og det 
gjorde hende på en gang bekymret for, om hun ville blive 
til noget, og lettet over, at der er en grund til, at hun har 
svært ved at læse og skrive.

»Siden har jeg fundet ud af, at mange kendte er ord-
blinde. For eksempel Thomas Blachman og Leonardo da 
Vinci. Så der er håb forude. Jeg er heller ikke flov over at 
være ordblind. Det var jeg enkelte gange i starten, for det 
var underligt, at jeg skulle slæbe min computer frem, når 
de andre i klassen læste i en bog«, siger Freja, som fik en 
computer med programmer til oplæsning og skrivestøtte 
et par uger efter diagnosen.

Inden Freja blev erklæret ordblind, fik hendes stavefejl 
klassekammeraterne til at tro, at hun var dum. Det var 
hendes fornemmelse: »De sagde hånligt, at jeg nok var 
ordblind, men nu vil de gerne i gruppe med mig, for jeg 
kan bidrage med noget. Jeg er for eksempel god til at lave 
PowerPoint, som de andre så læser op«.

Mistroisk lærer kontrollerede Freja
Ikke alle de lærere, Freja har mødt på sin vej, har haft 
samme forståelse for hendes vanskeligheder med at læse 
og skrive som læreren med spørgsmålet.

»Jeg har haft en lærer, som hele tiden stod bag ved mig 
for at tjekke, om jeg lavede noget på min computer, som 
jeg ikke skulle. Det er også min fornemmelse, at andre 
lærere har holdt øje med mig, men jeg tør slet ikke spille 
på computeren, for den bliver taget fra mig, hvis jeg mis-
bruger den«.

En lærer sagde direkte til Freja, at hun bare kunne 
have skrevet i hånden i stedet for at spille på computer, 
da hun fortalte, at hun ikke havde nået at lave så meget på 
grund af larm i klassen.

»Jeg skal kunne høre, hvad computeren læser op. El-
lers ved jeg ikke, om den foreslår det ord, jeg vil skrive«, 
forklarer hun.

Efter sommerferien skiftede Freja til Kobberbakkesko-
lens afdeling Sjølund, som er for de ældste klasser. Her er 
lærerne mere imødekommende end på den gamle afde-
ling, oplever hun.

»Jeg har lige afleveret en opgave i biologi, og læreren 
sagde med det samme, at de ordblinde skulle arbejde på 
computer. Vores engelsklærer er også god til at sige, at vi 
skal bruge computeren, for ellers lærer vi ikke ret meget. 
Det er dejligt, for så ved jeg, at lærerne ikke synes, at jeg 
er dum«.

Lærerne skal spørge ind
På den gamle afdeling stod lærerne på skift for det daglige 
læsebånd. En af dem ville ikke lade Freja læse på sin 
computer. »Det kunne jeg ikke forstå. Jeg kan ikke læse en 
bog med et lige så højt lixtal, som hvis jeg hører den på 
computeren, så en bog gør mit ordforråd dårligere«.

Hun synes, det er mærkeligt, at der er forskel på de 
to afdelinger. Ikke mindst fordi lærerne på hendes gamle 
afdeling var på kursus i skrive- og oplæsningsprogrammet 
AppWriter. Så de må have lært om ordblindhed, tænker 
Freja. 

»Det er også tit i 4. til 6. klasse, at man bliver erklæret 
ordblind, men lærerne i de ældste klasser har nok haft 
flere ordblinde elever, så de har måske sat sig ind i, hvad 
det handler om«, lyder hendes ræsonnement.

»Det gør det lettere at være ordblind, når lærerne in-
teresserer sig for, hvad det er, man har svært ved. For så 
ved de, at det ikke er for sjov, at jeg sidder med min com-
puter«, siger Freja. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

  »Dejligt, når lærerne 
spørger til min  
           ordblindhed«
Siden Freja blev testet ordblind i 4. klasse, har hun haft lærere, som møder hende med 
forståelse, mens andre direkte har forbudt hende at bruge sine hjælpemidler.

T E K S T :  

H E N R I K  S T A N E K  

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  

E R I K S E N
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 M A N G E  L Æ R E R E   vil gerne hjælpe deres ord-
blinde elever, men de ved ikke hvordan, og det frustrerer 
dem. Samtidig synes de, at de mangler tid til opgaven. Det 
oplever Line Leth Jørgensen, som er lærer på Hillerøds-
holmskolen i Hillerød. Hun arbejder både med ordblinde 
elever og rådgiver kolleger, ledelse, forældre, læsevejlede-
re og kommunen. Derudover holder Line Leth Jørgensen 
foredrag og kurser for blandt andre lærere og forældre til 
ordblinde børn.

Selv betegner hun sig som en dysleksiblæksprutte, 
der drømmer om, at folkeskolen bliver betydeligt mere 
ordblindevenlig. Og det kræver ikke så meget at tage det 
første skridt.

»Jeg sørger helt lavpraktisk for, at papirer til klassen 
altid er tilgængelige digitalt, og at de ligger på de ordblin-
des computere, inden timen går i gang. Mange af mine 
kolleger synes, det tager tid at skanne, fordi de ikke kan 
huske, hvordan man gør, men jo flere gange man prøver, 
jo nemmere bliver det«, siger Line Leth Jørgensen.

Langt de fleste kopimaskiner kan skanne, så det er let 
at gøre det, når man alligevel kopierer til klassen.

»Jeg har også nogle gange tænkt, at det kan jeg ikke 
nå, men når jeg i næste øjeblik tænker, at så kan fire 
elever ikke lære det, de skal, så finder jeg de ekstra to 
minutter«.

I dag bruger dansklæreren al sin tid på ordblinde ele-
ver, men indtil for to år siden underviste hun en klasse 
med fire ordblinde elever.

»Det ligger indgroet i mig, at jeg skal gøre det tydeligt, 
hvordan de ordblinde elever skal løse den opgave, klassen 

arbejder med. Selv om jeg havde klassen i tre år, sagde jeg 
stadig: ’Husk, at opgaven ligger på din computer’ eller ’Ja, 
du må gerne tage din telefon med ud til at løse opgaven’. 
Selv om eleverne har accepteret, at de er ordblinde, er de 
usikre på, om det er lidt snyd at bruge computer og tele-
fon – om de virkelig må det. Man skal huske, at de har haft 
it-hjælpemidler i meget kortere tid, end kammeraterne 
har brugt penalhuse«, siger Line Leth Jørgensen.

Ikke kun ordblind i dansk
Det er i den grad et problem, at mange lærere ikke kender 
elevernes digitale hjælpemidler, mener Line Leth Jørgen-
sen.

»Det er primært dansklærerne, som skal vide, hvad 
man skal lægge mærke til for at opdage, at en elev er 
ordblind. De tager sig også af at styrke elevernes læse- og 
skrivekompetencer. Men det er lige så meget faglærernes 
bord, at eleverne forstår og kan formidle det, de har lært. 
Hvis en elev bruger briller, siger man jo heller ikke, at han 
kun har nedsat syn i dansktimerne. På samme måde skal 
it til ordblinde bruges i alle fag«.

Hvis en lærer på skolen kender programmerne, kan 
hun løbende holde små kurser for kollegerne, så de i 
hvert fald får et minimum af viden, mener Line Leth Jør-
gensen.

»I Norge har man lige udviklet et digitalt kursus om 
læse-/skriveteknologi på syv lektioner a cirka en time. Det 
kan vi også bruge i Danmark, men det kræver, at skole-
lederen prioriterer tid til det, og det er nødvendigt, hvis 
de ordblinde elever skal udvikle sig fagligt. Er det op til 

    »Du behøver ikke at  
være ekspert for at hjælpe 
              ordblinde elever«

Lærere bør have et vist kendskab til ordblinde elevers læse-/skriveteknologi, men de  
behøver ikke at være superbrugere. Det vigtigste er, at læreren kaster sig ud i at hjælpe  
eleverne – gerne i samarbejde med eleverne, anbefaler dysleksiblæksprutte.

T E K S T :  

H E N R I K  S T A N E K  

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  

E R I K S E N

O R D B L I N D
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It til ordblinde elever 
skal bruges i alle fag 
– ikke kun i dansk 
– og det skal faglæ-
rerne vide, opfordrer 
lærer Line Leth Jør-
gensen. 
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Giv dine ordblinde elever 
de bedste muligheder

Hos Gyldendal ved vi, at gode materialer og målrettet undervisning er nøglen til succes for
ordblinde elever. Vi udvider VAKS-systemet, der giver strategier til læsning fra 3. klasse 
og opefter med endnu et nyt læsetræningshæfte. Med Ordheltene kan du få et digitalt 

læremiddel, der kombinerer spil med de læsestrategier, du kender fra VAKS. 

På dansk.gyldendal.dk stiller vi skarpt på, hvordan du får det bedste ud af læse-
skriveteknologi. Helle Bundgaard Svendsen opstiller i artiklen Inkluderende praksis med  

LST 11 konkrete råd baseret på sit ph.d.-projekt. Med EyeJustRead kan du med eyetracking  
få nye indsigter i læsestrategier hos ordblinde. Læs mere på eyejustread.com/da.

 
Find gode materialer til undervisning af ordblinde på gyldendal-uddannelse.dk
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den enkelte lærer at lære de teknologiske muligheder at 
kende, kommer det til at afhænge af den enkelte lærers 
viden og forhåndsinteresse«.

Kast dig ud i det
Ikke desto mindre har den enkelte lærer et ansvar, mener 
Line Leth Jørgensen. Hun har seks anbefalinger til, hvor-
dan lærere – enten alene, i deres team eller som samlet 
gruppe – kan give deres undervisning et dysleksiservice-
eftersyn, så den bliver ordblindevenlig (se nedenfor).

»Anbefalingerne ligger tæt op ad vores retningslinjer i 
Hillerød, og hvis man diskuterer dem i sit team, er man på 
vej«, siger Line Leth Jørgensen.

Ellers handler det om at kaste sig ud i det.
»Sig til eleverne, at du ikke er ekspert, men at I sam-

men kan prøve at finde ud af, hvad der skal til for at hjæl-
pe dem. Det har de tit gjort sig overvejelser om. Jo mere 

INTERNATIONAL ORDBLINDEUGE
I næste uge, fra 1. til 5. oktober, finder den årlige internationale ordblindeuge sted. Den 
foregår altid i uge 40. Også i Danmark sættes der ekstra fokus på ordblindhed med arran-
gementer rundtom i landet, hvor børn, forældre og fagpersoner kan få inspiration og viden 
om de muligheder, der er for ordblinde og mennesker i læse-skrive-vanskeligheder. 

Du kan finde arrangementer på ordblinduge40.dk. Du vil også kunne læse artikler om 
ordblindhed under netværket om specialpædagogik på folkeskolen.dk.

O R D B L I N D

Tjek, om din undervisning er ordblindevenlig
Elever med 
dysleksi har 
altid mulighed 
for at benytte 
læse-/skri-
veteknologi 
timerne og ved 
alle prøver (plus 
ekstra tid).

Alle klassens 
bøger kan som 
udgangspunkt 
findes på natio-
nalbiblioteket 
Nota eller i Ma-
terialebasen.

Eleverne skal 
ikke læse højt i 
klassen – med-
mindre de selv 
ønsker det.

Alle papirer 
er digitalt til-
gængelige for 
eleverne inden 
timens begyn-
delse.

Vi har fokus 
på elevernes 
udfordringer og 
deres styrker, 
så de både får 
den nødvendige 
støtte og mø-
des med høje 
forventninger.

Hvis vi er i tvivl, 
spørger vi ele-
verne.

vi forstår, at ordblinde ikke kan lære stoffet så hurtigt som 
kammeraterne, jo lettere er det at se om bag eleverne og 
ikke bare tro, at de ikke gider. Men det kommer ikke af 
sig selv. Derfor skal vi først og fremmest beslutte, at vi vil 
hjælpe dem«, siger Line Leth Jørgensen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Giv dine ordblinde elever 
de bedste muligheder

Hos Gyldendal ved vi, at gode materialer og målrettet undervisning er nøglen til succes for
ordblinde elever. Vi udvider VAKS-systemet, der giver strategier til læsning fra 3. klasse 
og opefter med endnu et nyt læsetræningshæfte. Med Ordheltene kan du få et digitalt 

læremiddel, der kombinerer spil med de læsestrategier, du kender fra VAKS. 

På dansk.gyldendal.dk stiller vi skarpt på, hvordan du får det bedste ud af læse-
skriveteknologi. Helle Bundgaard Svendsen opstiller i artiklen Inkluderende praksis med  

LST 11 konkrete råd baseret på sit ph.d.-projekt. Med EyeJustRead kan du med eyetracking  
få nye indsigter i læsestrategier hos ordblinde. Læs mere på eyejustread.com/da.

 
Find gode materialer til undervisning af ordblinde på gyldendal-uddannelse.dk

12911 GU Ordblinde annonce 210x285 Folkeskolen16 v2.indd   1 24/09/2018   09.11
152183 p10-19_FS1618_Ordblind.indd   15 24/09/2018   14.03



Det går  fremad for ordblinde elever    
                      – men ikke i alle fag
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Hjælpemidler som 
computer med tale 
til tekst- og ordfor-
slagsprogram er helt 
uundværlige for Fre-
ja, der er ordblind.
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Dysleksi DYSLEKSI,  også kaldet ORDBLINDHED , betyder, at man har svært ved 
at lære at læse, stave og skrive. Der er tale om en indlæringsvanskelighed, 
som skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og ord til sprog-
lyde. Ordblinde har derfor især problemer med at læse og stave nye ord, fordi 
de har svært ved at sætte de rigtige lyde til bogstaver og bogstavfølger.

Det går  fremad for ordblinde elever    
                      – men ikke i alle fag

T E K S T :  

H E N R I K  S T A N E K  

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  

E R I K S E N

Den nationale ordblindetest har fået flere skoler og kommuner til at give ordblinde  
elever ekstra opmærksomhed. Men ét er at opdage eleverne – noget andet er at støtte 
dem efterfølgende – og i alle fag. Mange lærere ved for lidt til at kunne hjælpe i praksis.
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 O M K R I N G  S Y V  P R O C E N T  af danskerne 
er ordblinde. Det betyder, at der i gennemsnit sidder to 
ordblinde elever i en klasse. Dem er der kommet større 
fokus på i de senere år, hvilket blandt andet skyldes den 
nationale ordblindetest, som Undervisningsministeriet 
lancerede i 2015.

»Testen har gjort identifikationen af ordblinde elever 
mere ensartet i kommunerne. I mange år har der floreret 
myter om, hvad ordblindhed er, men testen fortæller, 
at det er vanskeligheder med skriftens lydprincip«, siger 
lektor og ph.d. Helle Bundgaard Svendsen fra læreruddan-
nelsen i Nørre Nissum. Hun forsker i ordblinde elever.

Det er alfa og omega, at de ordblinde elever bliver fun-
det, understreger hun.

»For fem år siden hørte vi, at mange ordblinde ikke 
fik den rette undervisning, men i dag yder mange skoler 
og kommuner en stor indsats. Nogle samler ordblinde 
elever i en periode for at lære dem at bruge læse-/skrive-
teknologi, mens andre har it-vejledere og læsevejledere 
på skolerne til at hjælpe eleverne. Flere skoler har også 
forældrenetværk og ordblindepatruljer, hvor ældre elever 
er rollemodeller for yngre«, fortæller Helle Bundgaard 
Svendsen.

Alligevel er der plads til forbedringer ude i klasseloka-
lerne. 

University College Syd i Haderslev gennemførte sidste 
år en undersøgelse blandt 155 lærere og skolepædagoger. 
Halvdelen svarede, at de ikke ved tilstrækkeligt om ord-

blindhed i forhold til deres daglige praksis. Værst ser det 
ud blandt de 26-35-årige lærere og pædagoger. Her synes 
cirka to ud af tre ikke, at de kender nok til ordblindhed.

Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men den giver 
alligevel et fingerpeg om, at det 
ikke står alt for godt til, mener 
lektor Karina Elsig Thøgersen fra 
University College Syd:

»Kun få lærere har hørt om 
ordblindhed under deres uddan-
nelse, og når nyuddannede får 
job, har de travlt med at finde sig 
til rette i faget. Så har de ikke tid 
til at gå i detaljer med ordblind-
hed, og den manglende viden gør 
det svært både at tilrettelægge 
individuel undervisning for disse 
elever og implementere deres 
læse-/skriveteknologi i alle fag«.

Faglærere tager ikke hensyn
Selv om ordblinde elever har stor gavn af deres hjælpe-
midler i konkrete læse- og skriveopgaver, benytter de sig 
ikke af dem i hverdagen. Det har audiologopæd Dorthe 
Klint Petersen fra Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse været med til at afdække.

»Ordblinde er en stor opgave for dansklærerne, fordi 
de både skal sikre eleverne relevante undervisningsforløb 

»Lærere skal  
huske, at man ikke 
kun er ordblind i 
dansktimerne, men 
i alle fag«.
EGMONT FONDENS BØRNEPANEL
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og lære dem at bruge deres kompenserende hjælpemidler 
til at få læst op og til skriftlig fremstilling«, siger hun.

Eleverne har svært ved at læse i alle fag, men ifølge 
undersøgelsen mener faglærere ikke, at de behøver at tage 
særlige hensyn til eleverne.

»Faglærerne forventer, at eleverne bruger deres it-red-
skaber, men de ser det ikke som deres opgave hverken at 
gøre undervisningsmaterialerne tilgængelige digitalt eller 
hjælpe eleverne med at finde teksterne elektronisk. De 
opfordrer heller ikke eleverne til at lytte til teksten frem 
for at prøve at læse den«, siger Dorthe Klint Petersen.

Faglærere bliver nødt til at interessere sig for de ord-
blinde elever, for selv om eleverne ikke skal læse ret meget 
i et matematikstykke, står og falder opgaveløsningen med, 
at de forstår ordene korrekt, pointerer hun.

»Faglærerne skal ikke være hovedansvarlige for, at 
ordblinde elever lærer at læse, men de bør overveje de 
særlige læseudfordringer, der er i deres fag. Eksempelvis 
er der ofte bøvl med oplæsningen, hvis figurer er sat ind 
som billeder, så her må lærerne hjælpe til og læse disse 
tekster. Hvis det er længere tekster, stiller det store krav 
til elevernes hukommelse, hvis læreren læser op. Her kan 
man i stedet sige til klassens ordblinde elever, at det vil 
være fint, hvis de læser teksten på forhånd derhjemme«, 
siger Dorthe Klint Petersen.

It-redskaberne hjælper for eksempel ordblinde elever 
med at komme med ordforslag, eleverne kan tale til tekst 
– altså hvor man siger til computeren/telefonen, hvad den 
skal skrive, ligesom der findes særlige skabeloner at skrive 
i, som anviser, hvordan en analyse af en roman bygges op 
med indledning, personkarakteristik og så videre.

Lektor Helle Bundgaard Svendsen anbefaler lærere 
at inddrage de ordblinde elever i, hvad der skal til for at 
hjælpe dem.

»Hvis læreren er nysgerrig på, hvordan eleverne ar-
bejder med deres læse-/skriveteknologi, bliver hun mere 
kompetent i at tænke programmerne ind i sin undervis-
ning, og eleverne oplever en lærer, som vil støtte dem. Det 
er ekstremt vigtigt for deres motivation«, siger hun.

Skolens ømme punkter
Det råd har Egmont Fonden taget til sig. Fonden arbejder 
på, at alle elever kan gennemføre en ungdomsuddannelse 
i 2030 og har i år blikket rettet mod ordblinde. Fonden har 

O R D B L I N D

blandt andet holdt et børnetopmøde og har også et panel 
med 11 ordblinde børn og unge til at rådgive sig.

»Vi ved fra forskning, at ordblinde får lavere karakterer 
i alle grundskolens fag end andre elever, og vi kan se i en 
undersøgelse, vi har fået gennemført, at flere elever føler 
sig dumme på grund af deres ordblindhed. Vi vil gerne 
have en større forståelse af, hvor udfordringerne ligger, 
og hvordan vi kan være med til at løse dem. Børnene i 
vores panel siger blandt andet, at lærere skal huske, at 
de ikke kun er ordblinde i dansktimerne, men i alle fag«, 
siger programchef Camilla Damgaard.

Børnepanelet og børnetopmødet har formuleret en 
række anbefalinger, og de ordblinde peger især på to 
ømme punkter i skolen. Det ene er, at alle lærere skal 
kende til ordblindhed.

»Lærerne skal have den nyeste viden om, hvordan 
ordblinde bedst lærer, for eksempel hvordan man appel-
lerer til forskellige sanser i læse- og staveundervisningen. 
Skolerne bør også anerkende, at nogle elever har brug for 
ekstra undervisning, men at de ikke altid skal tage elever-
ne ud af klassen i for eksempel engelsk, for så går det ud 
over elevernes læring i faget«, siger Camilla Damgaard.

Et andet hovedbudskab er, at det er en stor lettelse for 
børn at blive diagnosticeret, men mange synes, de er ble-
vet opdaget for sent. 

»Børnene vidste selv, at de havde læsevanskelighe-
der, længe inden de blev diagnosticeret. Selv om der er 
sket fremskridt med den nationale ordblindetest, finder 
skolerne ikke alle elever. Det er heller ikke alle skoler og 
kommuner, der bruger testen systematisk«, siger Camilla 
Damgaard.

Glem ikke elevernes motivation
Forfatter og foredragsholder Jesper Sehested er aktuel 
med bogen »Et liv som ordblind i folkeskolen«, som med 
baggrund i hans egne erfaringer som ordblind handler 
om de følelser og tanker, der følger med, når bogstaverne 
driller. Han er bange for, at smarte hjælpemidler får 
lærere til at glemme elevernes motivation.

»Der er fokus på at teste og give ordblinde elever læse-/
skriveteknologier, men det store problem er at få eleverne 
til at acceptere, at de er ordblinde. Hvis man siger: ’Du skal 
lære at bruge dine hjælpemidler’, er motivationen ikke den 
samme, som hvis eleverne selv anerkender, at de er ord-
blinde. Så skal de nok bruge hjælpemidlerne«, siger han.

En god fremgangsmåde er at få eleverne til at forstå, at 
de er gode til noget andet.

»Man skal selvfølgelig sige, hvad det så er, de er gode 
til, og så skal man blive ved med at gentage det, indtil de 
tror på det. En af mine lærere fandt for eksempel ud af, at 
jeg er god til at fortælle historier«, siger Jesper Sehested.

Trods de digitale muligheder må lærere ikke lade 
ordblinde elever droppe bøgerne, mener han. Det bygger 
han på sine egne erfaringer.

»Jeg kan godt glemme, hvad jeg hører i en lydbog, men 
hvis jeg samtidig følger med i den trykte bog, husker jeg 
den bedre. Hjernen slapper af på en anden måde, når man 

»Lærerne har brug for  
et kompetenceløft. Det 
kan være et lille forløb 
om skolens programmer 
til ordblinde«.
LEKTOR HELLE BUNDGAARD SVENDSEN
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rører ved en bog, og man lærer også at genkende nogle 
af ordene og bliver på den måde bedre til at læse. Jo flere 
sanser man kan få på, desto bedre«, siger Jesper Sehested.

Ikke nok at introducere hjælpemidler
Det er vidt forskelligt, hvor langt skolerne er kommet 
med at undervise ordblinde elever, vurderer Dorthe Klint 
Petersen fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse.

»Hvor det går godt, har man øje for de elever, som 
ikke hænger på i den første læseundervisning. Men det 
afhænger meget af resurser, hvad skolerne tilbyder ele-
verne. Nogle steder virker det ildsjælebåret, og halvandet 
år senere sejler det hele, fordi ildsjælen er søgt et andet 
sted hen«, siger hun.

I yderste konsekvens får eleverne ikke den uddannelse 
og det job, de ellers kunne have fået.

»Det gør også noget ved et menneske, at man hele 
tiden skal kæmpe for overhovedet at hænge på. Man kan 
ikke fuldstændig kurere ordblindhed, men veltilrettelagt 
undervisning kan løfte læsefærdigheden betydeligt hos 
ordblinde elever. Alligevel vil størsteparten have stor 
gavn af hjælpemidler, der kan kompensere for deres 
vanskeligheder med at afkode og stave. Og her er det es-
sentielt, at hjælpemidlerne kommer op af tasken og ind i 
klasseværelset«, siger Dorthe Klint Petersen.

Skoler er ofte gode til at introducere eleverne til deres 
hjælpemidler, men langtfra alle følger op på, hvordan det 
går med at bruge dem. 

»Man skal lære de yngre elever at bruge deres hjælpe-
midler på et minimalt niveau og så bygge ud derfra. Det 
er for eksempel vigtigt at få det gjort til en rutine hos ele-
verne at tale en tekst ind. På sigt kan de også lære selv at 
finde de tekster, de skal bruge digitalt, men lærerne skal 
overveje nøje, hvordan de kan hjælpe eleverne derhen«, 
siger Dorthe Klint Petersen.

Dyrt at overse ordblindhed
Det vil være en kæmpe hjælp til eleverne, hvis alle lærere 
har en grundlæggende viden om blandt andet oplæs-
nings- og søgefunktionen i Word, mener lektor Helle 
Bundgaard Svendsen.

»Lærerne har brug for et kompetenceløft. Det kan 
være et lille forløb om skolens programmer til ordblinde 
elever. Og så skal læsevejlederne arbejde med læsevej-
ledning på fuld tid, så de kan lære eleverne strategier 
til forskellige tekster. Man må ikke tro, at eleverne er 
selvkørende, fordi de får stillet læse-/skriveteknologi til 
rådighed«, siger hun.

Det koster penge at prioritere ordblinde elever. Men 
det koster også at lade være, understreger Karina Elsig 
Thøgersen fra University College Syd.

»Eleverne skal bestå afgangsprøverne for at komme 
ind på en ungdomsuddannelse, og gør de ikke det, koster 
det både for eleven og for samfundet«, siger lektoren. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Ordblindes anbefalinger
De ordblinde børn  
og unge i Egmont  
Fondens børnepanel 
har disse centrale 
budskaber:

� ��Lærerne spiller en 
central rolle i for-
hold til at hjælpe og 
støtte, men flere af 
dem mangler viden 
om ordblindhed. 

� ��Lærernes viden om 
ordblindhed bør 
opkvalificeres, for 
lærere kan – ved for 
eksempel at tilret-
telægge undervis-
ningen på den rette 
måde eller give lidt 
ekstra støtte – gøre 
lige så stor en for-
skel som et godt 
hjælpemiddel. 

Børnene og de unge 
anbefaler derfor:

� �Undervisning i ord-
blindhed på lærer-
uddannelsen til alle 
studerende.

� ��Kursus til lærere i 
ordblindhed som 
fænomen og i it-
hjælpemidler.

� ��Støtte til ordblinde 
elever i form af hjæl-
pelærer eller ekstra 
undervisning.

� �Til lærerne: Tal sam-
men, så der tages 
hensyn og tilrette-
lægges ordblinde-
venlig undervisning i 
alle fag.

Ordblindehjælpemid-
ler sikrer, at ordblinde 
børn og unge kan lære 
på lige fod med andre, 
men man kan ikke 
være sikker på at få 
dem eller på at kunne 
beholde dem. Hjælpe-
midler bør tildeles på 
livstid.

For mange ordblinde 
er diagnosticeringen 
et positivt vende-
punkt, der sikrer hjælp 
og forståelse fra omgi-
velserne. Men mange 
bliver først testet sent. 
Alle bør testes tidlige-
re for ordblindhed.

Man kan sagtens have 
et godt socialt liv, selv 
om man er ordblind. 
Men vennerne forstår 
ikke altid, hvordan det 
er. Flere ordblinde bør 
have adgang til fæl-
lesskaber med andre 
ordblinde, som de kan 
dele glæder og fru-
strationer med.

Kilde: Egmont Fonden
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For 13 skoler er det én elevs samlede karaktersnit i prøverne i dansk og 
matematik, der har udgjort tungen på vægtskålen for, at de har fået 
del i præmiepuljen – for syv skoler er én elevs karakterer årsag til, at de 
ingen penge får i år. Det viser beregninger, som fagbladet Folkeskolen 
har foretaget på baggrund af en aktindsigt i skolernes resultater. 

Undervisningsministeriet afslørede her til morgen, at 61 af de 104 
skoler i statsminister Lars Løkkes præmiepulje får en milliongevinst 
for deres resultater i puljens første år.

På Distriktsskolen i Løgumkloster i Sønderjylland bestod skolens 
9.-klasser af 47 elever. Af dem klarede 34 elever ministeriets krav på 
et samlet snit på mindst 4 i dansk og matematik. Havde blot én af 
dem derimod ikke klaret kravet, havde der ikke været nogen præmie-
puljepenge til skolen i år.

Men skoleleder Tanja Linnet har netop fået besked om, at skolen 
kan se frem til 1,3 millioner kroner ekstra på budgettet for at have høj-
net andelen, der klarer kravene, med mere end fem procent. 

»Jamen, det er jo et privilegium så«, siger hun og understreger, at 
hun bestemt ikke har taget millionen for givet eller er sikker på, at der 
er penge igen næste år.

Skolen har gjort en indsats for at højne det faglige niveau i året, der 
gik, men har lagt vægt på, at det ikke kun har været målrettet de ele-
ver, der var i fare for ikke at bestå, men skulle gavne alle.

»Vi har blandt andet haft forældrecafeer op til prøverne, som også 
eleverne har deltaget i, og det har helt klart løftet mindsettet omkring 
prøverne. Eleverne har været meget på skolen i det, vi tidligere kaldte 
læseferien – helt frivilligt – og det har der været en supergod stem-
ning omkring«, fortæller Tanja Linnet. 

For skolelederen har præmiepuljen været en måde at sætte fokus 
på at højne fagligheden. Det kunne lige så godt have været en anden 
anledning, men skolen har investeret i sagen ved at ansætte en »tur-
bolærer«.  
bje@folkeskolen.dk, kra@folkeskolen.dk

20. september 2018 | kl. 06.00

Ny undersøgelse: Kortere skoledag giver bedre faglighed og trivsel

20. september 2018 | kl. 06.00

Siden august 2017 har 50 udvalgte skoler 
som et rammeforsøg fået lov til at forkorte 
skoledagen ved at skære i den understøt-
tende undervisning og i stedet have to lærere 
i klassen i nogle timer, foretage anderledes 
holddeling eller fokusere på særlige indsatser.

Ifølge lærernes tillidsrepræsentanter på de 
50 skoler har forsøget været en bragende 
succes. Det viser en rundspørge, Danmarks 
Lærerforening har foretage om skolernes 
brug af paragraf 16b i folkeskoleloven.
Her svarer hele 44 ud af de 46 respondenter, 

at de kortere skoledage i nogen eller høj grad 
har haft en positiv effekt på elevernes faglige 
udvikling. 89 procent svarer, at forsøgene 
har haft positiv effekt på elevernes trivsel.

For 20 skoler var det én elevs afgangsprøve, der gjorde forskellen på lidt over en ekstra million til 
budgettet eller ej, da første udtræk af regeringens præmiepuljeordning blev offentliggjort.

Én elevs afgangsprøve afgjorde  
præmielotteriet på 20 skoler 

Som Folkeskolen skrev 
i nummer 15, har en del 
af præmiepuljeskolernes 
indsats fokuseret på 
eksamenstræning.

Illustration: Louise Rosenkrands
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10. september 2018 | kl. 15.42

Regeringen indfører 
obligatorisk prøve i 
praksisfaglige fag 

Da forligskredsen før som-
merferien blev enige om, at alle 
elever fra næste år skal have 
mindst et praksisfagligt fag i 
7.-8. klasse, skulle det være op 
til kommunerne at bestemme, 
om eleverne også skulle testes 
i faget. Men nu vil regeringen 
have faste prøver i fagene. 
Fra næste skoleår skal alle ele-
ver have minimum ét toårigt 
praktisk-musisk valgfag i ud-
skolingen. Det besluttede for-
ligskredsen som et led i at gøre 
folkeskolen mere praksisfaglig. 
Aftalen forpligter skolerne til 
fremover som minimum at til-
byde håndværk og design.

12. september 2018 | kl. 09.00

Folkeskoler og er-
hvervsskoler skal 
gøre skolen praksis-
faglig

Undervisningsministeriet 
inviterer folkeskoler og er-
hvervsskoler til sammen at 
udvikle og afprøve undervis-
ningsforløb, der kan anven-
des på landets skoler til at 
gøre undervisningen mere 
praksisfaglig.

Ministeriet inviterer fol-
keskoler og erhvervsskoler 
til at melde sig til et prak-
sisfagligt udviklingsprojekt. 
De deltagende skoler skal 
udvikle ideer til, hvordan der 
kan arbejdes med elevernes 
praktiske færdigheder og 
kreativitet, arbejdskendskab 
og værkstedsfærdigheder.

19. september 2018 | kl. 12.45

Riisager vil have læreruddannelsen ændret igen

10. sept. 2018 | kl. 14.40

Elever, der udsky-
der skolestarten, 
er halveret på ti år

De seneste år er der sket 
et styrtdyk i både antallet 
af elever, der ikke starter 
i børnehaveklasse, det 
år de fylder seks år, og 
andelen af elever, der går 
første skoleår om. 

I skoleåret 2008/09 
var 14,22 procent af alle 
nystartede elever i fol-
keskolen dog et år eller 
mere forsinket, mens det 
på friskolerne var cirka 
hver tiende elev. Sidste 
skoleår var det tal faldet 
til 6,66 procent for folke-
skolerne og 5,55 procent 
for friskolerne. 

 

17. september 2018 | kl. 10.18

Gennem tre år har elever i omkring 600 
klasser på skoler landet over danset, dra-
matiseret og bevæget sig i seks tværfaglige 
forløb. Det tværfaglige forløb er et samar-
bejde mellem de folkekirkelige skoletjenester 
og Metropol om fagligt funderet bevægelse 
i kulturfagene. Lektor på det samfundsfag-
lige og pædagogiske fakultet for skole og 
læring Peter Green Sørensen har gennem 
de tre år fulgt forløbene og udarbejdet rap-
porten »Bevægelse i skolens undervisning 
og dens betydning for læring – med afsæt i 

Bevægelse i  
kristendoms- 
kundskab skaber 
øget motivation

 
nyheder på:

 

Mest læste:

•   Forskningsprojekt: »Hvordan har lærerne 
det i folkeskolen?«

•   Her er regeringens skoleudspil: Færre  
understøttende timer og kortere skoleuge

•   Debat: Hvor går grænsen for politisk  
objektivitet?

Mest debatterede 
•   Debat: Hvor går grænsen for politisk  

objektivitet?

•   Svage elever har øvet eksamen hver uge i et år

•   Blog: Reformskuden synker

Foto: Zxxx

Elever i 1. klasse på Ålholm Skole får kampsports-
instruktion i forløbet »Dit og mit – hvor går græn-
sen?«

FIK DU  
LÆST: 

Foto: Leitorp + Vadskær

religionsfaget«. Af den fremgår, at det kan 
betale sig at tænke bevægelse didaktisk. 
»Hvis vi kigger på formålet for kristen-
domskundskab og også selve folkeskolens 
formålsparagraf, så betyder det noget, at 
eleverne får kroppen med, for de bruger be-
vægelsen til at undersøge det faglige stof«, 
siger han.  
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12. september 2018 | kl. 06.00

Erhvervsskoleformand: 
Hellere samarbejde med  
folkeskolen
At tvinge 10.-klasserne over på erhvervsskolerne er ikke en del af direktør 
i Danske Erhvervsskoler Lars Kunovs opskrift på at få flere til at søge er-
hvervsuddannelserne. 

Lars Kunov peger på mere praksisnær undervisning i folkeskolen og tæt-
tere samarbejde med erhvervsskolerne for at få flere til at gå den erhvervsori-
enterede vej. »Den ene vej til at få flere unge til at søge mod erhvervsuddan-
nelserne er at introducere de unge til viden i forbindelse med noget konkret, 
ligesom vi gør på vores uddannelser, så alt ikke bliver abstrakt«. 

En ny analyse har set på, hvilke 10.-klasseformer der bedst får 
unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Analysen viser blandt 
andet, at 10.-klasser på folkeskoler sender 36,8 procent til er-
hvervsuddannelser, mens 10.-klasser placeret på erhvervsskoler 
sender 32,1 procent på erhvervsuddannelser. Regeringen har sat 
et mål om, at 25 procent af de unge skal søge erhvervsuddannel-
serne i 2020, og i 2025 skal andelen være på 30 procent.

Regeringen vil de næste fire år bruge to milliarder kroner på at få flere til at vælge en er-
hvervsuddannelse. Folkeskolen kan se frem til at modtage en fjerdedel af midlerne. 

De rundt regnet 500 millioner kroner, som 
folkeskolen vil modtage, skal blandt andet 
bruges på bedre fysiske rammer for de prak-
tiske fag og mere vejledning. Det fortalte 
undervisningsminister Merete Riisager og 
statsminister Lars Løkke Rasmussen i dag, 
da de fremlagde regeringsudspillet.

»Vi skal skabe en ny kultur, hvor erhvervs-
uddannelserne bliver anset for at være lige 
så prestigefyldte som gymnasierne, og det 
skal starte i folkeskolen. Derfor fremmer vi 
også erhvervsskolernes sag med de penge, 
vi investerer i folkeskolen«, lød det fra stats-
ministeren.

Han understregede, at pengene til de 55 
konkrete indsatser, som regeringen lægger 
op til med sit udspil, kommer fra statskas-
sen. Nærmere bestemt fra det såkaldte 
omprioriteringsbidrag, som går ud på, at alle 
offentlige institutioner – også erhvervs- og 

3. september 2018 | kl. 12.14

En halv milliard kroner til folkeskolen 
i regeringens erhvervsskoleudspil 

T E M A   E R H V E R V S S K O L E R

Arkivfoto: Sim
on Jeppesen

folkeskoler – i en årrække skal aflevere to 
procent af deres budget til staten, der så 
kan investere dem, hvor de skønner det 
mest nødvendigt. 

»Det er blandt andet det, der gør, at vi har 
midler at omprioritere med, og derfor kan vi 
tage to milliarder og lægge ind i planen. Fra 
2022 skal pengene blive på de respektive om-
råder, men det har vi ikke råd til at gøre før«. 

Fokus på de praktiske fag
Som et af hovedelementerne i udspillet 
lægger regeringen op til, at de praktiske 
fag skal styrkes, ved at det obligatoriske 
praktisk-musiske valgfag i udskolingen bli-
ver et prøvefag. De ikkeboglige fag har i en 
årrække været nedprioriteret, mener Merete 
Riisager.

»Folkeskolen skal nære elevernes hånd-
værkerdrømme«. Regeringen vil blandt andet investere i udstyr og værk-

steder til de praktiske fag. 

11. september 2018 | kl. 06.00

Folkeskolens 10.-klasser  
har større succes end  
erhvervsskolerne
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DE STORE LÆSER

Temadage om danskfagets kerneområder
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Hør bl.a. om læse-, fremstillings-, fortolknings- og kommunikations-
kompetencer samt om it-fagdidaktik og prøverne i dansk. Mød 
Johannes Fibiger, Ayoe Quist Henkel, Pernille Tjellesen, Charlotte 
Rytter og Sebastian Dorset m.fl.  

viacfu.dk/destorelaeser

Få viden til at vælge
VIA Center for 
Undervisningsmidler

24.-25. januar 2019 – Helnan Marselis Hotel, Aarhus

5. september 2018 | kl. 16.04

Guldborgsund ansætter flere lærere

Et flertal i kommunalbestyrelsen i Guldborgsund på 
Lolland-Falster har indgået et budgetforlig om ansæt-
telse af 30 nye lærere og pædagoger i kommunens 
skoler og institutioner. »Stærkt tiltrængt«, lyder det fra 
en glad formand for kommunens lærere.  

5. september 2018 | kl. 06.00

Frederiksberg vil sløjfe lærerjob

Op mod 40 lærerstillinger skal spares væk, lyder ud-
spillet til næste års budget på Frederiksberg. Største-
parten af besparelsen findes ved, at alle tolærertimer 
i specialklasserækker og på specialskolen Skolen ved 
Nordens Plads dækkes af én lærer og én pædagog. 

17. september 2018 | kl. 14.48

10. september 2018 | kl. 14.20

København bygger nye skoler 
Et flertal i Borgerrepræsentationen har indgået et 
budgetforlig, der afsætter en milliard kroner til at 
bygge tre nye skoler i København. Henholdsvis på 
Amager, Sluseholmen og i Kødbyen. I aftalen er der 
også sat penge af til at planlægge to nye skoler på 
Nørrebro og i Nordhavn. 

Før budget 2019:  
Udsigt til skolebesparelser i  
41 procent af kommunerne
En rundspørge til Danmarks Læ-
rerforenings lokale kredse giver et 
fingerpeg om, hvad de kommunale 
budgetter vil betyde for folkeskoler-
nes økonomi. I 41 procent af kom-

munerne er der udsigt til, hvad kred-
sene oplever som væsentlige forrin-
gelser – i otte procent er der udsigt 
til væsentlige forbedringer.
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AF HELLE LAURITSEN  
FOTO: SIMON JEPPE SEN
 

»Børn har aldrig problemer med at bruge hovedet Bo. Bo har en umid-
delbarhed, og det betyder, at børnene kan tale om deres følelser, uden 
at det bliver for overvældende for dem.  

Hele ideen til Bo – hovedet med forskellig mimik og de små film – 
kom i Legoværkstedet, hvor jeg underviser. Der var nogle hoveder, men 
de så kun glade ud. Så jeg talte med vores huskunstner Niels Rahbek om 
at lave nogle modeller med forskellige ansigtsudtryk. Han lavede dem 
todimensionelle – først tolv modeller. Nogle børn har svært ved at sætte 
ord på deres følelser, og her hjælper det at få sat et ansigt på følelsen.

En dag kom en pige hen til mig. Hun var meget ked af det, og selv 
om jeg spurgte og var empatisk, blev hun ved med at være meget ked af 
det. Jeg gav hende hovedet og spurgte, om hun havde lyst til at vise mig, 
hvordan hun havde det. Hun satte øjne, øjenbryn og mund som ’ked af 
det’. Jeg spurgte hende, hvad der skulle til, for at det kunne blive bedre, 
og hun rettede på Bos øjne og mund, og samtidig ændrede hele hen-
des krop og ansigt sig. ’Nu er det bedre’, sagde hun og så glad ud. Jeg 
spurgte ind og fik et hurtigt svar, hvorefter hun spurgte, om hun måtte 
gå tilbage i klassen. Hun styrede selv sin proces og sine spejlneuroner.

For nogle børn i høj arousel bliver det farligt med følelserne. Her 
hjælper Bo dem med at forstå, hvordan de har det. 

Efter at vi har været i ’Løvens Hule’ (tv-program, redaktionen), blev 
vi nærmest slået bagud af den store interesse. Vi har udviklet kurser og 
har fået produceret 500 Bo Boxe. Det hjælper børnene til at se, hvordan 
de og andre ser ud, når de har det godt, og når de har det dårligt eller 
er vrede. Vi bruger det også til børn med ADHD og i autismespektret. Og 
til voksne«. 
hl@folkeskolen.dk

Bo får børn  
til at forstå  
forskellige  
følelser 

Carsten Møller og Bo har 
samme udtryk her, men 
de kan begge blive glade 
igen – hvis Carsten flytter 
på Bos udtryk. Når han gør 
det, hjælper det ham også 
til selv at blive glad.

FAGLIG  
FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens 
undervisning. Nogle gan-
ge 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 skolepor-
ten med løftet pande og 
smil på læben.

Mød lærer Carsten Møl-
ler, der sammen med 
skolens huskunstner 
Niels Rahbek har udviklet 
Bo – hovedet med mimik, 
der kan få børn til at tale 
om deres følelser. Han er 
også inklusionsvejleder på 
Sødalskolen i Aarhus og 
uddannet terapeut. 
Han og Niels Rahbek har 
været med i DR-program-
met »Løvens Hule« med 
det pædagogiske værktøj 
Bo og Bo Boxen, der er en 
lille kuffert med ansigt, et 
spejl og en plakat med 16 
forskellige ansigtsudtryk. 
De fik 70.000 kroner 
i donation og har fået 
50.000 kroner af Smuk-
fonden til at sætte Bo 
Boxen i produktion.  
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TEKST: KAREN RAVNLÆNGST  
SIDDENDE  
FORMAND
Den 4. oktober i år slår Anders Bondo Christensen  
rekorden som længst siddende formand i Danmarks  
Lærerforening. Folkeskolen kigger tilbage på de 16 år  
– og formanden kommenterer på op- og nedture. 

3. juni 2002 

Århus Lærerforening med formand Gordon Ørskov 
Madsen i spidsen har indkaldt til ekstraordinær 
kongres oven på en overenskomst, hvor lærernes 
nej er druknet i en sammenkædning med andre 
faggruppers. På kongressen kræver lærerne davæ-
rende formand Anni Herforts forklaring på, at hun 
har skrevet under på en aftale med ordene »fuld og 
endelig afregning« for den famøse 93-gruppe, der 
havde mistet formuer i fremtidig pension, da læ-
rerne overgik til kommunal ansættelse. På kongres-
sen tager Anni Herfort fusen på alle, da hun går på 
talerstolen og meddeler, at hun vil gå af til oktober.

26. september 2002
Anders Bondo melder sig som formandskandidat. 
Han har forsøgt sig før og tabt. Og han bliver i den 
grad set som repræsentant for den oprørske nejfløj. 
»Det fløjhalløj er stærkt opreklameret. Jeg har godt 
hørt irriterende rygter om, at man nu fra den anden 
fløj vil sidde med en lille sort bog og notere ned, hver 
gang jeg dummer mig. Så synes jeg, at man burde 
stille med en kandidat, hvis man tror, jeg ikke kan 
klare det«, siger han til Folkeskolen. Og tilføjer: »Men 
jeg tror, at det med fløjene mest stammer fra over-
enskomstforhandlingerne. Her er der jo kun to mulig-
heder: At sige ja eller nej. På de fleste andre områder 
samarbejder vi på kryds og tværs, for vi er meget 
enige – og det vil jeg også invitere til fremover«.

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 

»Jeg stillede jo også op tre 
år tidligere, så det var ikke 
93-gruppeproblematikken i 
sig selv, der var anledning 
til, at jeg syntes, vi skulle 
have en ny ledelse. For mig 
var det et spørgsmål om en 
forening med en professi-
onsstrategi eller en løn-
modtagerstrategi«.

• Født den 16. marts 1959, fra Ans i Midtjylland. Søn af 
Harry og Birte Regin Christensen (født Bondo), midter-
ste barn af fem. 

• Læreruddannet på Skårup Seminarium på Sydfyn 1982.
• Valgt som formand for Sønderborg og Omegns Lærer-

kreds 1987, medlem af DLF’s hovedstyrelse fra 1996 og 
første gang valgt som formand den 4. oktober 2002. 

• Anders Bondo er også formand for Lærernes Centralor-
ganisation, for Forhandlingsfællesskabet for kommunalt 
og regionalt ansatte, tidligere KTO, Lærernes Pension og 
for Lån & Spar Banks bestyrelse.

• Gift med lærer Gitte Hansen siden 1990, bosat i Ul-
lerup i Sønderjylland, men overnatter i hverdagene i en 
lejlighed i København. Parret har fire voksne børn.

OM ANDERS BONDO CHRISTENSEN

R E K O R D

S T A R T

4. oktober 2002
Hen over 2002 har flere og flere – 
også fra »Anni-fløjen« – meldt sig 
under fanerne hos den lille oprørsgrup-
pe med blandt andre formændene for 
henholdsvis Århus og Søllerød Lærer-
foreninger, Gordon Ørskov Madsen og 
Dorte Lange, og hovedstyrelsesmed-
lemmerne John Illum, Lotte Lange, 
Anders Bondo Christensen og Vivi 
Hansen. Da kongressen oprinder, er der 
kun én formandskandidat. Anders 
Bondo hyldes med langvarige og stå-
ende ovationer som ny formand. 

Københavns Lærer-
forening overrækker 
Anders Bondo en 
habitjakke til den nye 
rolle, hvor man skal 
»kunne repræsentere 
og klæde sig efter  
lejligheden«.
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27. september 2010
Lars Løkke Rasmussen er statsminister og lancerer i januar et 
partnerskab om folkeskolen med Danmarks Lærerforening, Sko-
lelederne og KL. DLF er i dialog med ministeriet om formen på 
partnerskabet, men oplever ikke, at det kommer i gang. Fredag 
den 24. september om eftermiddagen får en medarbejder fra 
DLF stukket et papir i hånden med regeringens syv mål for en ny 
og bedre skole og skal melde tilbage med DLF’s kommentarer 
senest mandag morgen. DLF svarer, at de kommer med et svar i 
løbet af dagen. Men lige efter at Lærerforeningen har afleveret 
sit svar, går undervisningsminister Tina Nedergaard (Venstre) ud 
i tv og meddeler, at partnerskabet omkring folkeskolen er nedlagt, 
fordi »lærerne bare sad med armene over kors og surmulede«.

11. december 2005
Jyllands-Posten afslører, at lærerforsikringsselskabet Lærerstandens 
Brandforsikring har flere hundrede lejligheder, som medlemmerne aldrig 
har hørt om. Direktør Svend Emil Nielsen vil ikke svare på, hvad han betaler 
i husleje for sin 200 kvadratmeter store LB-lejlighed i Vester Voldgade. 
Den 14. december går han og bestyrelsesformand Jens Nygaard af. På 
dagen for afsløringerne fortæller Anders Bondo selv JP-journalisten, at da 
hans to sønner skulle flytte til København, fik han i DLF at vide, at LB 
havde nogle lejligheder, man kunne søge. Sønnerne udfyldte ansøgnings-
skemaerne og fik hver sin lille lejlighed: »Nu er jeg havnet i en situation, 
hvor medlemmerne med god grund kan beskylde mig for pampertenden-
ser. Det er jeg naturligvis ked af. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at genop-
rette billedet«, skrev han i et svar til medlemmerne på folkeskolen.dk.

25. februar 2008
Ved overenskomstforhandlingerne lander kommunernes topforhandler Mads 
Lebech (De Konservative) og DLF-formand Anders Bondo en arbejdstidsaf-
tale, senere kendt som A08, der forpligter alle kommuner og DLF-kredse til at 
forsøge at indgå lokale arbejdstidsaftaler, som bygger på, at lærerne har det 
professionelle ansvar for undervisningen. Tre dage senere stikker finansmini-
steren en kæp i hjulet for et samlet kommunalt forlig, en konflikt på hele det 
kommunale område er overhængende, og lærernes professionsaftale er i fare.

LÆNGST  
SIDDENDE  
FORMAND A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 

»Det var ved at slå benene væk under mig. Jeg sad lige her 
ved bordet og sagde, at nu var det blevet for omkostnings-
fuldt«, fortæller han. Men opbakning både internt og eks-
ternt fik ham til at holde ved. For eksempel fra en politisk 
modstander i Lærerforeningen, daværende formand for Vej-
le-kredsen Djon Bak, som tog ordet på en konference og 
kaldte det en »helt urimelig hetz«, og fra daværende under-
visningsminister Bertel Haarder, som sendte et ekstra jule-
kort med ordene »Husk, at mediestorme lægger sig igen«.

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 
»Rent forhandlingsmæssigt er det nok højdepunktet. An-
dre er kreative på andre måder – jeg kan ikke spille musik, 
men min kreativitet ligger i at finde andre veje og løsnin-
ger. Så jeg kiggede på, hvordan vi kunne holde noget af 
lønstigningen uden for reguleringsordningen, og så fik jeg 
fat i Mads, som sad til et møde i Rederiforeningen. Jeg tog 
derhen, og så lykkedes det at finde en løsning«.

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 
»Jeg havde et godt samarbejde med Tina 
Nedergaard, og Tina og jeg har stadig et 
godt forhold. Men åbenbart skete der no-
get i Venstre, så partnerskabet pludselig 
skulle være en del af et profileringspro-
jekt. Jeg ved ikke noget om det, men vi 
har jo flere gange senere set, at Finansmi-
nisteriet har blandet sig«.

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 
»Hvis nogen dengang havde sagt til mig, at jeg 
ville slå Stinus’ rekord (tidligere DLF-formand, 
redaktionen), ville jeg have sagt, at det var helt 
uden for skiven. Jeg kan huske, at dengang da-
værende undervisningsminister Tina Neder-
gaard ville sætte mål for, hvor eleverne skulle 
være om ti år, sagde jeg: ’Jeg ved ikke med Tina 
Nedergaard, men jeg er i hvert fald ikke formand 
for DLF om ti år’. Og det er jo nok ti år siden nu!«

16. september 2011
På initiativ fra ham selv beslutter kongressen at sætte formanden og 
den øvrige politiske ledelse ned i løn. Konkret falder Anders Bondos løn 
fra godt 1,2 millioner kroner om året til 1,1 million. Tidligere blev hele 
foreningens ledelses løn fastlagt med udgangspunkt i, at formanden 
fik nøjagtig det samme som det højest lønnede medlem – direktøren 
for Børne- og Ungdomsforvaltningen i København. Men da den kø-
benhavnske direktør får et markant lønløft, beslutter DLF kun at regu-
lere ledelsens løn i henhold til overenskomsten. På samme kongres 
bliver Anders Bondo endnu en gang genvalgt uden modkandidat.
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28. marts 2014
Fra undervisningsminister Chri-
stine Antorinis Facebook – hun og 
lærernes formand gnubber næse 
maori-style på det internationale 
lærertopmøde i New Zealand.

12. april 2013
Lærerne er lockoutet. Formanden dukker op til en del af de mange for-
skellige arrangementer rundtom i Danmark. Fredag aften er der lockout-
fest for de københavnske lærere i Nørrebrohallen. »De siger, at nu skal 
lederne lede og fordele arbejdet. Gu skal de da ej«, siger Anders Bondo 
Christensen til de 2.000 fremmødte. Talen bliver videofilmet og lagt på 
YouTube, og modparten, KL-formand Erik Nielsen, kalder det en indrøm-
melse af, at DLF ikke vil opgive sin ret til at bestemme over skolen.

25. april 2013
Lockouten er forbi, regeringen har grebet ind. Fra Folke-
skolens single »Knockout«: »Kort før klokken 16 begav 
Anders Bondo sig ud på Slotspladsen. Han måtte selv 
stryge en tåre væk, da han ankom til Slotspladsen. Han 
var træt helt ind til knoglemarven og kørte på de yderste 
kræfter. Han zigzaggede sig gennem de frustrerede lærere 
på pladsen. Mange ville gerne tale med ham, og folk be-
gyndte at klappe. Da Anders Bondo kravlede op ad stigen 
til den interimistiske talerstol på Slotspladsen, havde han 
svært ved at få ørenlyd. Klapsalverne ville ingen ende tage. 
’An-ders, An-ders, An-ders’, lød det, som det havde lydt i 
hele den seneste måned«.

1. marts 2013
Anders’ og Gittes ældste søn bliver gift 
på Københavns Rådhus. Anders Bondo 
når vielsen, men deltager ikke i midda-
gen og hører derfor ikke sønnen holde 
tale til sin kone. For KL har varslet lock-
out af lærerne, og forligsmand Mette 
Christensen har indkaldt de stridende 
parter til møde netop denne dag.

2. april 2012
Anders Bondo har appelleret til den ene 
undervisningsminister efter den anden om, 
at der skal en målrettet indsats til for at 
rette op på, at alt for mange elever forlader 
skolen med dårlige læsekundskaber – test 
er ikke løsningen. I foråret 2012 kobler Un-
dervisningsministeriet med undervisnings-
minister Christine Antorini (Socialdemokra-
tiet) sig så på DLF’s store indsats for faglig 
læsning, »Vi læser for livet«, og ministeriet 
sætter fem millioner kroner af til projektet.

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 

»Mit synspunkt har altid været, at vi ikke 
bare kan sige nej til det, de andre kommer 
med – vi skal komme med et alternativ. 
Igen og igen havde jeg inviteret til et sam-
arbejde om at halvere antallet af dårlige 
læsere på fem år. Og så en dag på vej hjem 
fra et debatmøde med Clement Kjersgaard, 
hvor de dårlige læsere igen var på dagsor-
denen, besluttede jeg at indkalde forret-
ningsudvalget og foreslå, at vi selv satte 
os i spidsen. De var med på den, og hoved-
styrelsen var med på den, og vi satte selv 
fem millioner kroner af. Mange – selv Niels 
Egelund – har rost det projekt«.

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 
»Åh, nu rammer du mig lige i 
hjertekulen. Jeg har været 
ufatteligt meget væk hjem-
mefra, og de første år var der 
jo børn hjemme. Men det nyt-
ter ikke hele tiden at have 
dårlig samvittighed«.

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 

»Lockouten sidder dybt i alle os, der var der. Det var så 
urimeligt – vi vidste jo, at de ville lade os gå hele ve-
jen, til vores strejkekasse var tømt. Og jeg er så stolt af 
den her organisation, over at vi er kommet videre. Den 
tale er fuldstændig ligegyldig – det kan godt være, den 
gjorde det lidt nemmere for Ziegler, og jeg blev også 
rådgivet til at skynde mig at trække i land. Men jeg si-
ger igen: ’Gu vil jeg da ej!’ – i sådan en sammenhæng 
skal man opildne, og lærerne skal tage ansvar og ikke 
bare lade sig lede. Efterhånden er der jo ikke nogen job 
tilbage, hvor man ikke selv skal tage ansvar«.

»Billedet er taget i St. Jakob i Østrig, hvor vi inviterer hele familien på skiferie hvert år. Og det har vi faktisk gjort, fra det første år jeg blev formand. Billedet er taget i februar 2016. På billedet mangler vi vores yngste datter, Marie, der efter-følgende er blevet gift med Simon, og så er der, efter at billedet er taget, kommet yderligere tre børnebørn til, så der nu er i alt syv: Frida, Aia, Pelle, Astrid, Eik, Al-berte og Inge Og så er min far, der på det tidspunkt var 85 år, med på billedet«.

152183 p26-29_FS1618_Bondo_tidslinje.indd   28 24/09/2018   15.29



5. februar 2018
Langvarige overenskomstforhandlinger. 
Anders Bondo forsøger sig med skolesekre-
tærernes arbejdstidsaftale i et forsøg på 
igen at få en arbejdstidsaftale til sine med-
lemmer: »Vi skal ikke nødvendigvis have de 
samme vilkår, men lærerne skal heller ikke 
have dårligere regler end alle andre«.

27. april 2018
Efter fem måneders tovtrækkeri med de kommunale ar-
bejdsgivere og en tur omkring Forligsinstitutionen landes en 
ny overenskomstaftale. Ingen arbejdstidsaftale, men en 
kommission, der skal se på lærernes arbejdstid frem mod en 
ny aftale. Anders Bondo forstår godt, at lærerne er skuffede. 
Men han ser intet perspektiv i en konflikt. 

30. april 2014
Ingen Anders Bondo-omtaler uden løb. Her løber 
han med den gruppe fra Skt. Clemens Skolen i 
Odense, som løb et halvmaraton om dagen 
under lockouten – ét år efter. Han har også gjort 
det til en fast tradition at stå klar klokken 7 om 
morgenen ved det årlige Sorø-møde og løbe 
med så mange af de andre deltagere, som han 
kan få på højkant efter aftenens festligheder.

7. august 2014
Anders Bondo tweeter fra Skanderborg Festival: »Mange 
på Smukfest. Ikke lærere pga. oldnordiske ufleksible arb.
tidsregler. Suk! #skolechat«. Flere debattører mener, at 
den kommentar var meget uhensigtsmæssig.

15. december 2014
Formanden for Danmarks Lærerforening er på 
en 34.-plads over årets mest markante me-
ningsdannere i dagbladet Politiken.

18. juni 2017
Lillebror Peter Bondo Christensen (til venstre), seniorforsker ved Aarhus 
Universitet, tager initiativ til, at brødrene Bondo bruger en uge af som-
merferien på at køre Broen Danmark Rundt sammen med 22 andre aktive 
i dansk forenings- og erhvervsliv. Den sidste bror på turen er borgmester i 
Furesø Kommune Ole Bondo Christensen (Socialdemokratiet).
 

September 2017
Vel vidende at lærerne har et altoverskyggende krav 
ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 om 
en forhandlet arbejdstidsaftale, tilbyder Anders Bondo 
at gå af som fælles topforhandler for alle kommunalt 
ansatte. Det ønskede de øvrige organisationer ikke. 
Undervejs i de tilspidsede forhandlinger tilbyder han 
det igen, men får nej. Efter Overenskomst 18 har han 
dog meddelt, at det blev hans sidste overenskomst 
som fælles forhandler for de kommunalt ansatte.

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 

»Jeg blev valgt som kredsformand i 1987, og året 
efter fik en provokation fra min bror mig til at løbe 
mit første maraton, og jeg har løbet ét om året si-
den. Undtaget i 13 – der kunne jeg ikke. Men jeg har 
besluttet, at jeg ikke vil være tyk – jeg vil være i 
bedre form end mine forhandlingsmodstandere«.

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 

»Vi står jo på en brændende platform, når 
16 procent af de nyuddannede lærere fra-
vælger skolen. Og jeg oplever også, at der er 
vilje i KL til, at det skal løses«. 

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 

»Vi gjorde det igen i år. Der er både kendisser og alle mulige 
andre, og vi kører sådan i skift, så man får talt med alle mu-
lige forskellige mennesker. Jeg er jo et socialt menneske 
 – det er også derfor, jeg elsker at være på festival!«

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 
»Det skulle ikke være sådan, at de 
andre havde et problem med, at det 
var mig, der sad der. Og det lykke-
des jo også at lande en aftale  – 
som jeg plejer at sige, så tror jeg 
ikke, det er så skidt endda med en 
pædagogisk uddannelse, når man 
skal holde sammen på den flok! 
Men det er sgu hårdt, så jeg havde 
for længst bestemt, at det skulle 
være min sidste gang – jeg har ud-
stået min værnepligt«.

A N D E R S  B O N D O  2 0 1 8 : 
»Festival er en tradition. Tidligere var det Midtfyn, 
men så fik vi en datter to dage før festivalstart, og så 
udskød vi til Skanderborg – så Anna var halvanden 
måned, da hun var på festival første gang. Det var et 
godt tweet, og der var rigtig meget sandhed i det – 
hvorfor skal det være så rigidt, at man skal være på 
skolen fra klokken 8 til 16 i elevernes ferie?«
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Lærer til Nicole:  
»Tak, fordi du kom-
mer til endnu en snak 
med en voksen. Det 
må godt nok være lidt 
svært at være i din 
situation lige nu …«.

Tre fagprofessionelle inden for hvert deres felt om, hvordan man 
bruger sit sprog til at realisere sin positive hensigt: at tilgodese de børn 
og unge, der har behov for lidt ekstra støtte til også at leve deres liv og 

samtidig opnå læring – stort set uden at bruge mere tid. 

Ingen børn og  
unge er umotiverede

Læreren til Nicole fra 8. klasse: »Nu har du igen 
været ude at ryge. Du ved godt, du ikke må ryge 
i skoletiden. Du har fået to advarsler, og det ærg-
rer mig, at du ikke forstår at følge skolens regler. 
Efter sidste møde med dine forældre er aftalen, 
at hvis du fortsat bryder rygereglen, så ryger du 
hjem på en uges tænkepause. Jeg forstår ikke, 
hvorfor du ikke bare gør, som vi siger, når du 
ved, hvor meget ballade der kommer ud af det. 

Mange lærere kan af og til høre sig selv sige 
noget tilsvarende i mange forskellige situatio-
ner. Vi professionelle, der arbejder med men-
nesker, har et instinkt for at hjælpe. Vi har en 
veludviklet ordnerefleks, der bliver aktiveret 
i situationer, hvor mennesker er på vej i en 
forkert retning. Vi får en trang til at sige: Stop, 
stop, du går den forkerte vej. Det er meget 
bedre for dig, hvis du går den anden vej. Kan 
du ikke se det? Og vi gør det i den bedste hen-
sigt, fordi vi vil det bedste for den anden.

Men der synes at være en 
slags naturlov, der siger, at vi 
mennesker vil have en fornem-
melse af, at vi selv bestemmer 
over vores liv og de valg, vi 
træffer. Og i valgsituationer er 
der en ambivalens, der kan tale 
både for og imod. 

Når vi fagprofessionelle med 
vores ordnerefleks forsøger 
at få de unge til at vælge »den 
rigtige vej«, ser det ud til, at det 
automatisk aktiverer den an-
den side af den ambivalens. 

Forskningen har vist, at hvis vi nedtoner 
denne ordnerefleks, så har vi større mulighe-
der for at få held med vore gode hensigter. 
Lige så banalt det lyder, lige så svært er det at 
tilegne sig. Men det kan lade sig gøre, og tilsy-
neladende umotiverede børn og unge bliver 
motiverede og samarbejdsparate. 

Risiko for stigmatisering 
»Man kan sætte et stort spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt alle de tiltag, der tjener det ædle 
formål at fremme motivationen, rent faktisk 
gør de unge, som mangler motivation, mere 
motiverede, eller om de snarere opleves 
som noget, der skaber et yderligere pres: Nu 
skal … Derved glider motivation væk fra det 
lystbetonede over mod det tvangsbetonede, 
og så kan man vist begynde at tale om et 
paradoks«, siger professor Ove Kaj Pedersen i 
bogen »Unges motivation og læring«.

Der er et udbredt fokus på elevernes mo-
tivation for læring, og vi kigger ofte på, hvor-
dan vi kan tilrettelægge undervisningen for 

KRONIK
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Illustration: Peter Berke

Læreren er meget bevidst 
om, hvilket sprog og hvilke 
ord og vendinger hun benyt-
ter. Læreren har trænet sig i at 
benytte de evidensbaserede, 
kommunikative redskaber og 
strategier fra »Motivationel 
Interviewing«, en kommunika-
tionsstil, der i daglig tale bliver 
kaldt MI. 

For eksempel ved læreren, at for at fore-
bygge modstand og fremme chancen for 
samarbejde kan det være vigtigt blot at stille 
så få spørgsmål som muligt. I stedet vælge at 
sænke tonelejet og forsigtigt verbalisere hy-
poteser, mulige årsager til en uhensigtsmæs-
sig adfærd (specifikt for MI og kaldes empa-
tisk lytning) efterfulgt af pause, så den anden 
får plads til at tænke. Og endelig hele tiden 
undgå ordnerefleksen og i stedet signalere, at 
barnet, den unge, er ekspert i eget liv, mens 
læreren er ekspert i sit virke som lærer. 

Altså er der tale om et møde mellem to 
ligeværdige eksperter. Opstår modstand, 
er det således læreren, der skal bakke og 
eventuelt undskylde for så at træde et skridt 
tilbage og måske sige: »Det må du undskylde, 
her var jeg vist lige lidt for kreativ«. 

eksempel ved valg af emner, elevinddragelse, 
differentiering, alternativ og aktiv undervis-
ning for at øge elevernes motivation. 

Hvad vi kan savne, er konkrete og prakti-
ske færdigheder til at arbejde med en andens 
motivation. Noget, der ikke kræver en masse 
forberedelsestid. Derfor ønsker vi at fokusere 
på lærerens møde og hverdagssamtale med 
børn og unge og det kæmpe potentiale, der 
ligger gemt her, og som kommer frem, når 
vores kommunikation er velovervejet. 

At bevare en positiv selvforståelse
Professionelles udfordring i 
et motivationsarbejde er må-
ske blot at forblive nysgerrige 
på en eventuel forandring/
læring. Og ellers være bevid-
ste om hele tiden at undgå at 
følge sin trang til at fikse eller 
ordne situationen. Gør vi noget 
andet, siger vi, at den anden ikke kan selv, 
vi ved bedre, og det skaber en naturlig mod-
stand i samtalen. Denne såkaldte ordnerefleks 
har ligeledes en tendens til at tage ansvaret 
og beslutningen fra de unge.

Tendensen kan vi kun forsøge at påvirke, og 
det skal vi naturligvis blive ved med. Samtidig 
kan og skal vi på individplan og i mindre, fagli-
ge grupper styrke vores professionalisme, som 
er baseret på faglig viden kombineret med en 
bevidst kommunikativ adfærd. I de korte mø-
der med børnene og de unge har vi en opgave i 
at forsøge at styrke deres positive selvforståelse 
og ad denne vej øge engagement og motivation 
for læring.  

Et praksiseksempel
På folkeskolen.dk kan du hente 
hele dialogen fra den virkelige 
verden, hvor læreren følger op på 
et møde med Nicole, der igen er 
blevet taget i at ryge. 

Læs også
Hent hele MI-dialogen mellem læreren og 
Nicole under kronikken på folkeskolen.dk.  
Læs mere om MI på micenter.dk
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Lad os samarbejde om at 
løse skolens udfordringer

Regeringsudspillet »Folkets skole: Faglighed, 
dannelse og frihed« er nu sendt til politisk be-
handling. Vi har opfordret de politiske partier 
til, at de denne gang inddrager den professio-
nelle viden, der er blandt folkeskolens lærere 
og i skoleforskningen. Vi bidrager gerne til, at 
regeringen opnår de formulerede mål om at 
styrke naturfag, styrke læseundervisningen, 
større frihed til skolerne med mere. Vi har 
imidlertid brug for, at eventuelle lovændrin-
ger positivt bidrager til skolernes mulighed 
for at nå målene.

De store omfattende reformer, der blev 
vedtaget i 2006 og 2013, blev begge først og 
fremmest begrundet med, at alt for mange 
elever forlod skolen med for dårlige læse-
resultater. I dag kan vi konstatere, at refor-
merne ikke har haft nogen positiv betydning 
overhovedet i forhold til den problemstilling. 
Den positive udvikling, der var op gennem 
begyndelsen af nullerne, er stoppet, og da 
Pirls-resultaterne om elevernes læseniveau 
sidst blev offentliggjort i 2017, kunne forsker-
ne konstatere, at de danske elevers niveau var 
faldet tilbage til niveauet fra før 2006.

Nationale test, elevplaner, kvalitetsrappor-
ter, læringsmålstyret undervisning, helheds-/
heldagsskole – det er væltet ned over skolen 
med centralt besluttede initiativer, uden at 
det har haft nogen virkning i forhold til at for-
bedre elevernes læseresultater. Politikerne og 
de, der rådgiver politikerne, har tidligere igno-
reret helt fundamental viden fra den pædago-
giske forskning og lærernes praksiserfaring. 

Vi ved, at det er vigtigt at prioritere kvali-
teten af undervisningen. Vi ved, at lærernes 
kvalifikationer er den mest afgørende faktor, 

når det handler om at forbedre elevernes ud-
bytte af undervisningen. Lærernes relations-
kompetencer og mulighederne for at etablere 
gode relationer til eleverne har afgørende 
betydning for alle elever, men ikke mindst for 
udsatte elever. Hvis lærerne oplever, at de har 
evner og muligheder for at lykkes med deres 
undervisning, og de oplever at have indflydel-
se på undervisningens og skolens udvikling, 
kan det aflæses positivt i elevernes resultater.

Vi håber, at politikerne vil inddrage denne 
helt grundlæggende viden om, hvad der skal 
til for at understøtte en god skole, når de nu 
indleder deres politiske forhandlinger. Skal vi 
styrke naturfagsundervisningen, er det måske 
ikke bare flere timer, det handler om, men 
nok så vigtigt bedre timer. Det handler om, at 
naturfagenes betydning også indgår i andre 
fag. Ønsker vi at styrke fagligheden, giver det 
god mening, hvis skolerne får bedre mulig-
heder for at prioritere kvaliteten af undervis-
ningen frem for kvantiteten. Tør politikerne 
for alvor give skolerne større frirum og udvise 
respekt for lærernes professionelle råderum?

Lad os samarbejde om at løse skolens 
udfordringer, og lad os gøre det på et solidt 
fagligt fundament. Vi er klar. 

 Skal vi styrke natur-
fagsundervisningen, 
er det måske ikke bare 
flere timer, det handler 
om, men nok så vigtigt 
bedre timer. 

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

Drop valg- 
kampen, og  
giv arbejdstids-
kommisionen ro

›  Jan Christian 
Hansen 
Folkeskolelærer, 
Nordre Skole. 
Blogger og  
meningsdanner

»Kære regeringspartier. Stop nu jeres 
evindelige jagt på nye stemmer gen-
nem et skoleudspil, der skal justere på 
folkeskolereformen. Folkeskolen er alt 
for vigtig til, at man skal bringe den 
ind i en valgkamp. Selv om jeg er for-
taler for en gennemgribende ændring 
af Corydon og Antorinis hærværk på 
folkeskolen, så skal den ikke ændres på 
grund af en valgkamp.

Det er folkeskolen alt for vigtig til. 
Vi har allerede tabt det dyrebare por-
celæn på gulvet med et rungende brag 
i 2013. At man efterfølgende lod, som 
om braget var det bedste, der var sket 
for folkeskolen, er mig stadig en gåde. 
Det vigtige er ikke at tage æren for en 
kursændring, men at få sat den rigtige 
kurs. (…) 

Læs hele indlægget på  
folkeskolen.dk/597644 

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
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Ordblindetest  
– en skamplet!

›  Kjeld Johansen
MSc psych., ph.d. educ.,  
tidligere viceskoleinspektør, Rø, Bornholm

Så har jeg igen-igen siddet sammen med en dybt ulykkelig og 
grædende teenager, der af en s.k. læsevejleder efter mindre end 
20 minutters pc-test fik følgende besked: »Du fik 68 point, så du 
er ordblind!«

Hvordan i himlens navn kan en professionelt uddannet be-
handle en følsom ung sådan?

Tæppet blev trukket væk under hende, der 
gennem hele sin niårige skolegang har haft proble-
mer med at stave. Nu får hun så efter mindre end 
20 minutter en »dom«.

Hun læser rimelig fornuftigt – og gerne! Staver 
dårligt, men er ikke ordblind! Hun har nogle audi-
tive vanskeligheder, som med fornuftige tiltag kan 
afhjælpes.

Det er forfærdeligt, når man i skolesystemet 
på grundlag af en usikker pc-test totalt fratager et 
barn tilliden til sig selv.

Må vi ikke få en anstændig faglighed kombi-
neret med dybtgående viden ind i testning, »diagnosticering« og 
undervisning af elever med læse-/staveproblemer?

Her er vist noget at gøre i undervisningen af vore lærerstude-
rende og ved videreuddannelsen af folkeskolens lærere!

› FOLKESKOLEN.DK/DEBAT

»Det er forfærdeligt, 
når man i skolesyste-
met på grundlag af en 
usikker pc-test totalt 
fratager et barn tilliden 
til sig selv«.

Giv dine elever en sjov 
og lærerig lejrskole.
Glæd jer til:

•  Gratis rejse til Bornholm

•  Sjove læringsmuligheder i den 
fl otte natur med alt fra busture 
til rappelling

•  Samarbejdsøvelser, som styrker 
klassens sammenhold

•  Skønne lejrskolesteder med 
swimmingpool og mange 
aktivitetsmuligheder

Bornholm

Ring nu: 56 95 85 66
www.lejrskolebornholm.dk

lejrskole@teambornholm.dk
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Scenen er sat. Det er morgen hjemme hos 12-årige Josefine. 
Egentlig var hun på vej i skole, men så står mor dér og kræver, 
at hun tager sig af lillesøster Freja, følger hende i børnehave og 
køber fødselsdagsgave til hendes kammerat på vejen. Josefine 
indvender, at hun så kommer for sent i skole.

»Nu afbryder du igen. Vi har aftalt, at vi må hjælpe hinanden. 
Mor har travlt. Vi har en aftale – kan du da ikke se, at jeg arbej-
der? Du må også tage et ansvar og ikke opføre dig som din far, 
der ikke kunne tage ansvar«. Mor sænker stemmen til et kælent 
leje: »Og så må vi se, måske kan du så få en ny mobiltelefon …«. 

Mor drikker, og det er rigtig svært at være Josefine. Det viser 
sig tydeligt, da hun – for sent igen – træder ind i sin 6.-klasse. Her 

Relationer kan styrkes i skolen for at fremme 
læringsfællesskabet. Svære situationer bliver 
belyst via såkaldt forumteater, når skoleforsker 
Louise Klinge og TeaterSpektrum er ude på 
skoler for at arbejde med læreres og pædago-
gers relationskompetence.

Gode relationer 
gør en forskel  
– i klassen og på 
lærerværelset

Kunne du ikke lave  
et oplæg om, hvorfor 

filmen er røvsyg?

T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N   ·   F O T O :  K L A U S  H O L S T I N G
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er læreren ved at gennemgå et eventyrtema. 
Josefine larmer, har høretelefoner på og er 
meget provokerende i sin ankomst. Læreren 
irettesætter, beder hende være stille og sætte 
sig ned. Læreren nævner den film, de så sid-
ste gang.

»Den var røvsyg«, udbryder Josefine. »Og 
hvorfor hiver du ham H.C. Andersen frem 
igen – har du ikke andet? Ham talte du også 
om hele sidste år«.

Læreren går ind i konflikten, og den op-
trappes. Men hvad kunne hun ellers gøre?

Skuespiller Rikke Bendsen, der spiller 
lærer Kirsten, spørger forsamlingen. Vi er på 
Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro i Køben-
havn. Emnet er relationsdannelse, og oplægs-
holder er Louise Klinge. TeaterSpektrum er 
’sidevogn’ til hendes oplæg, og nu har skolens 
lærere mulighed for at komme på banen. De 
kan komme med forslag til skuespilleren, 
eller de kan selv kaste sig ud på scenen og 
spille ind med ændringsforslag.

»Start med at sige godmorgen til Jose-
fine«.

»Lad være med at give hende så meget 
opmærksomhed, når hun kommer. Giv hende 
et nik, og tag så en snak med hende senere«.

»Lad hende fortælle om H.C. Andersen 
eller lave et oplæg om, hvorfor filmen er røv-
syg«, lyder nogle af forslagene.

En røvsyg sang overrumpler
På scenen prøver lærer Kirsten forslagene af: 
»Kunne du ikke lave et oplæg om, hvorfor 
filmen er røvsyg?« spørger hun Josefine. 

»Så kunne du holde et oplæg om, hvorfor 
du blev lærer«, lyder det rapt fra Josefine.

Lærerne markerer. Én fortæller, 
at hun aldrig ville gå ind i en debat 
om filmen og om H.C. Andersen på 
denne måde, fordi det er tydeligt, 

Så kunne du holde et oplæg om, hvorfor du blev lærer.
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Tænk, at der er 
en god grund 
til, at eleven 
gør, som hun 

gør. Det er ikke  
personligt  

rettet  
imod dig.

Louise Klinge  
og relations- 
kompetence

Louise Klinge er cand.mag. 
i dansk og filosofi. Hun har 
skrevet en ph.d. og bog om 
læreres relationskompeten-
ce. Hun har tidligere under-
vist på erhvervsuddannel-
sen, friskoler og folkeskoler 
og er nu konsulent og hol-
der foredrag og kurser om 

relationskompetence. 

På Tove Ditlevsens Skole i 
København har hun holdt 

kursus for det pædagogiske 
personale, og hun besø-

ger hvert lærerteam for at 
sparre om relationskompe-
tente handlinger, der frem-

mer elevernes trivsel og 
udvikling både fagligt, so-
cialt og personligt, og som 
kan muliggøre, at klassen 

bliver et læringsfællesskab. 
Der uddannes samtidig 

relationskompetencevejvi-
sere, sådan at arbejdet med 
relationskompetence bliver 
udbredt over længere tid på 

skolen.

Ofte arbejder Louise Klinge 
med videooptagelser fra en 
lektion og giver supervision 
til læreren. I de seneste par 

år har hun jævnligt sam-
arbejdet med TeaterSpek-
trum, der spiller forumtea-
ter. Skuespillerne spiller en 

scene fra skolelivet – en 
svær situation – og de kan 
spille de forslag, som læ-

rere og pædagoger kommer 
med undervejs. Personalet 
kan også selv gå på scenen 
og overtage lærerens rolle 
for at se, om de kan ændre 
en ellers fastlåst situation.

152183 p34-39_FS1618_Reportage_teater.indd   36 24/09/2018   09.44



F O L K E S K O L E N  /  1 6  /  2 0 1 8  /  37 

at Josefine har det dårligt. En anden foreslår, 
at læreren anerkender, at Josefine kan huske 
noget om forfatteren. 

En lærer foreslår, at man ændrer hele øv-
situationen ved at synge en sang om »røvsyg«. 
Hun går op og overtager lærerens rolle.

»Røvsyg, r-ø-v-s-y-g, røøvvsyyygggg«, lære-
ren synger, jammer, rapper på ordet i længere 
tid og smådanser hen og sætter sig på Josefi-
nes skød. Skuespiller Kate Kjølby, der spiller 
Josefine, bliver overrumplet, griner og bliver 
siddende. Flere andre forslag har ellers fået 
hende til at forlade klassen, så målet har væ-
ret at få hende til at blive. Det lykkes denne 
gang, men det er nok de færreste, der kunne 
klare denne overrumpling. Alle klapper og 
griner. Kate Kjølby fortæller, at hun reelt ikke 
kunne lade være med at grine. Hun kunne 
mærke forandringen i sin krop.

Louise Klinge medgiver grinende, at sådan 
et indslag har hun ikke oplevet før på sin 
turne med oplægget: »Det var et genialt bud, 
men det kræver stort overskud og en god re-
lation til Josefine. Spørgsmålet er, om det blev 
for meget«.

En lærer i salen fremhæver, at Josefine 
blev rørt ved og kom til at grine spontant. Så 

læreren fik en positiv reaktion. De prøver igen 
at spille scenen med nye bud fra lærerne.

Giver et sug i maven
»Jeg kan genkende det hele, når jeg ser 
skuespillerne. Jeg kan mærke det i kroppen, 
det giver et sug i maven. Bare at møde den 
mor. Det er smart at få forskellige løsnings-
muligheder frem og tale om det på den måde. 
Det rammer og virker ægte«, siger pædagog i 
specialklassen Lars Stampe om metoden.

Hele den pædagogiske dag handler om 
relationerne mellem elev, lærer og fag. Om 
hvor vigtigt det er at opbygge gode relationer 
til en klasse, spørge til elevernes weekend el-
ler deres nye fodboldtrøje. Blive et menneske 
og ikke »bare en lærer«. Vise, at man ser den 
enkelte elev. 

»Tænk, at der er en god grund til, at ele-
ven gør, som hun gør. Det er ikke personligt 
rettet imod dig«, understreger Louise Klinge.

Hun taler om, at alle har brug for at være 
selvbestemmende, føle kompetence og opleve 
samhørighed. De taler om, at Josefine slet 
ikke bliver set af sin mor. Pigen prøver flere 
gange at sige noget, men hun får aldrig lov til 
at tale ud.

En pointe er jo netop, at nogle af de ele-
ver, der har mest brug for det, er sværest at 
komme i god kontakt med, som flere nævner. 
Louise Klinge fremhæver vigtigheden af at 
lære at kommunikere, og at man ikke kan 
forvente, at eleverne har lært det hjemmefra. 

»Bed aldrig børn om øjenkontakt, hvis du 
er irriteret på dem. Det dur ikke. Kun hvis du 
roligt kan sige: ’Hey, se lige på mig, når jeg 
taler til dig’. Det kan være meget svært for 
nogle børn at have øjenkontakt, og så kan det 
være bedre at tale med dem, mens man går 
en tur«, forklarer hun og fortsætter: »Det, jeg 
siger her, er jo ikke raketvidenskab, men bare 
en gentagelse af noget, I godt ved«.

Gruppen af lærere og pædagoger taler om, 
at det nogle gange kan betyde meget, at man 
bare gør en lille simpel ting. For eksempel at 
sige barnets navn, når man siger hej. Det kan 
få et barn til at føle sig bedre set.

En samtale med Josefine
Senere skal personalet komme med forslag 
til, hvordan lærer Kirsten tager en snak med 
Josefine. Hvordan skal hun åbne?

Der kommer forslag om, at 
hun blot giver udtryk for, at hun 

4-5 dage
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2 dage med proffe fiLmfoLk
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ved, at Josefine er frustreret, og at hun tilby-
der at ville lytte, hvis pigen vil tale om det. Og 
det behøver ikke at være lige nu. Josefine skal 
bare vide, at tilbuddet er der, og så måske 
prikkes til igen senere.

En foreslår, at man finder en lærer eller 
pædagog, som har en god relation til Josefine: 
»Jeg kunne godt finde på at sige til hende, at 
jeg har brug for at gå en lille tur med hende 
og tale sammen«.

»Det er den voksne, der skal tage ansvar. 
Man kan prikke lidt til hende, men også for-
tælle, at hun skal sige fra, hvis man skal holde 
op med at prikke«, supplerer én.

Man kan også foreslå Josefine at skrive 
nogle tanker ned og så tale sammen om to 
uger. Nogle foreslår, at man smalltalker med 
Josefine, for eksempel spørger til hendes sø-
skende. Og at man nævner fakta: At Josefine 
tit kommer for sent, og at man oplever, at 
hun er i dårligt humør. Spørge, om de kom-
mer for sent op om morgenen derhjemme.

Skuespillerne afprøver en scene, hvor 
læreren siger, at hun kan se, at Josefine har 
det dårligt, og at hun har brug for at vide, 
om det er på skolen eller derhjemme. Her 
åbner Josefine lidt og fortæller, at hendes 
mor har travlt.

Personalet prøver også at komme med for-
slag til, hvordan en kollega kan tale med læ-
rer Kirsten, fordi hun har hørt hende skælde 
Josefine ud. Den kollegiale samtale er svær, 
for Kirsten går hurtigt i forsvar.

»Jeg har oplevet, at en kollega satte mulige 
ord på, hvad der måske skete i barnet. Det 
var en god måde, og det var godt kollegialt. 
Det var en hjælp«, fortæller én.

»Man skal nok bare ikke begynde sådan en 
samtale med en kollega med at sige, at man 
er bekymret for hende«, siger Louise Klinge. 
»For vi vil alle gerne opleve at være kompe-
tente. Der er så meget på spil, når man arbej-
der med mennesker«.

At reflektere over egen praksis
»Det er en lærerig form, og den er spæn-
dende. Jeg har læst Louise Klinges bog på 
læreruddannelsen, men det er fint at genop-
friske det og reflektere over sin egen praksis. 
Jeg er blevet klogere i dag. Teaterformen gør, 
at mange kommer i spil, og vi får indblik i, at 
vi er forskellige mennesker og forskellige som 
lærere. Vi skal være os selv over for børnene 
– være autentiske lærere, ellers går det ikke«, 
siger lærer Kathrine Westgård. 

Louise Klinge fortæller, at børnene ikke 
reagerer på gode intentioner, men på om de 
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voksne er nærværende. De reagerer på dét, 
der sker lige nu og her. 

»Jeres ageren har betydning for, hvilken 
del af børnenes hjerne der aktiveres. Nogle 
børn bliver skældt ud af mange. De kan ikke 
styre impulserne. Eleverne engagerer sig, 
når de oplever tryghed, kendte formål, korte 
opgaver, noget nyt - men også genkendelige 
opgaver, når de oplever belønning og humor. 
Og man må gerne bruge noget fra sit eget 
liv, også gerne udstille sig lidt«, siger Louise 
Klinge 

Hun fortæller, hvordan hun en gang un-
derviste en gruppe smedelærlinge i dansk. 
Det var op ad bakke. Hun nævnte sangen 
»Jens Vejmand«, men de viste ingen tegn på 
genkendelse, og så sang hun den med lidt ry-
stende stemme, fordi hun ikke var helt tilpas 
i situationen og ikke vant til at synge 
for andre. Men det vandt de unge 
lærlinge. Fordi Louise Klinge viste 
sig selv i en usikker position.

Forskeren forklarer, at men-
nesker er skabt til at afstemme sig 
i kommunikation. Vi afstemmer mi-
mik, gestik, tonefald og ordvalg i for-
hold til et andet menneske. »Afstem-
mere«, kalder Louise Klinge de verbale 

Og hvorfor hiver du ham  
H.C. Andersen frem igen – har  

du ikke andet? Ham talte du  
også om hele sidste år.

og nonverbale udtryk, der bidrager positivt til 
elevernes trivsel og udvikling.

»Jo mere lærere og pædagoger har fokus 
på at se elever som hele mennesker, jo bedre 
elever bliver de«.

»Det er vigtigt at understøtte børnenes op-
levelse af at være selvbestemmende, at være 
kompetente og i samhørighed. Derigennem 
danner vi dem til et fællesskab, og det kræver 
selvfølgelig også, at vi indimellem siger nej til 
en adfærd«, siger Louise Klinge. 
hl@folkeskolen.dk
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»Mod på Matematik« er et materiale til elever 
i modtageklasser. Det byder på undersøgende 
matematik, samfundsmatematik og spil.

• Københavns Professionshøjskole har udviklet 
et materiale til undervisning i matematik til 
modtageklasseelever/flygtningebørn. Mate-
rialet »Mod på Matematik« har fokus på åbne 
opgaver, samfundsmatematik, at tale matema-
tik og undersøgende matematik, fordi det for 
mange elever i modtageklasser vil være en ny 
og anderledes måde at arbejde med matematik 
på. Men en metode, eleverne får brug for i den 
danske folkeskole. 

• Samtidig er »Mod på Matematik« et forsk-
ningsprojekt, der bygger på projektet »Tid-
lig Matematikindsats Til Marginalgrupper« 
(TMTM) fra det tidligere Metropols lærerud-
dannelse. Syv skoler deltager i projektet. En 
rapport vil være færdig i 2019.

»Mod på Matematik«

folkeskolen.dk/matematik

Jamila Farooq underviser modtageklassen 
for udskolingselever på Engelsborgskolen. 
Det handler om at tale matematik, løse un-
dersøgende opgaver, spille og tale om for 
eksempel skat i samfundsmatematik.

Åbne matematik
problemer til 
modtageklasser
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Jamila Farooq fortæller eleverne i V4, at hun 
formulerer nogle matematikproblemer til dem, 
som de skal arbejde med. Eleverne skal prøve sig 
frem, give sig tid, fordi der vil være udfordringer 
undervejs, forklarer hun. 

V4 er velkomstklasse for udskolingselever på 
Engelsborgskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Nogle er lige kommet til klassen for en uges tid 
siden, andre har gået her i flere måneder. Jamila 
Farooq forklarer tydeligt, oversætter til engelsk, 
skriver på tavlen og får en arabisksproget dreng til 
at forklare det hele for en ny elev.

På tavlen står: At prøve sig frem. Give sig god 
tid. Udfordringer. Undervejs. Addere.

»I skal bruge jeres hjerne. Prøve at arbejde med 
noget nyt – ’try something new’. I skal ikke være 
hurtige. I skal forstå det. Når man skal prøve noget 
nyt, så er der en udfordring – ’challenge’. Under-
vejs betyder mellemregninger, som I laver under-
vejs«, forklarer Jamila Farooq.

Hun taler med eleverne om »addere«. Det er 
svært at sige, fordi de jo altid hører om det danske 
sprogs bløde d’er. Og nu skal de pludselig sige »ad-
dere«. Men det betyder plus, som de peger på oppe 
på væggen, hvor der hænger et skilt om plus. Her er 
fire skilte – om minus, plus, gange og dividere.

Klassen arbejder med brøker, og Jamila Farooq 
viser dem et søjlediagram. Det kender de, fordi de 
arbejdede med statistik i sidste lektion og brugte 
samme diagram. De skal forklare, hvor mange af 
de lyserøde søjler med seks felter de skal bruge for 
at få den røde søjle med 24 felter. Alle svarer fire. 
Nogle har ganget, andre har divideret. De taler om 
de forskellige måder at nå samme resultat på. 

 
Matematik kan være sjovt
Ali går op til tavlen for at skrive brøker. De skal 
lægges sammen, men har forskellige nævnere. 
Det bliver nogle brøker med meget store tal, men 
eleverne nikker og er med. Ali forklarer og viser, 
at han skal finde en fællesnævner for at kunne 
lægge brøkerne sammen.

Ali fra Iran og Eduard fra Rumænien har begge 
gået i skole i syv år. De fortæller, at matematikun-
dervisningen her er let, men den er også sjov. Så-
dan har det ikke været at have matematik før. 

»Vi lærte som robotter på min tidligere skole. 
Her er matematik sjovt, og vi lærer mange forskel-
lige ting om matematik«, siger Eduard.

»Vi havde mange eksamener tidligere, så det 
er bedre, at det er sjovt«, mener Ali.

Matematikvejleder Helle Faurschou fortæller, 
at ideen er, at materialet skal bygge bro mellem 
det, eleverne tidligere har lært i deres hjemland, 
og deres kommende matematikundervisning i 
Danmark. Derfor handler det også om at arbejde 
med makker, gruppearbejde og at arbejde under-
søgende i matematik. 
hl@folkeskolen.dk

På væggen hænger skilte om plus, minus, gange og 
dividere, så eleverne kan finde de rigtige ord for be-
greberne – både på dansk og på deres modersmål.

folkeskolen.dk/fagVÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM MATEMATIK 
Det faglige netværk om mate-
matik er for alle, der underviser 
i eller interesserer sig for faget. 
7.421 lærere er allerede tilmeldt 
netværket. Her får du ny faglig 
viden og tips til din undervis-
ning, og der bliver delt erfaringer 
og holdninger til faget. 

Folkeskolen.dk/matematik

TEKST & FOTO HELLE LAURITSEN

 

Læs mere
Se, hvordan »Matematiske og sproglige 
udfordringer går hånd i hånd« på folke-
skolen.dk/641763
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Skole er heldigvis 
mere end fag
Er på lejrskole i Berlin med tre heldige 9.-klasser og en flok lærere. Vi skal ud at opleve verden,  
have en fælles oplevelse for livet og lære om virkeligheden uden for skolen.

en lejrskole i Berlin tager udgangspunkt i nuet, 
samværet og de gode oplevelser. Det virker som 
en befrielse at have tid til at være sammen med 
eleverne, at dyrke relationerne, at samværet ikke 
er delt op i 90-minutters intervaller afløst af en 
kort pause og så nye elever i 90 minutter. Vi ny-
der alle tiden sammen på en lejrskole, for tid er 
en mangelvare i hverdagen.

Inden afrejsen blev matematiktimerne brugt 
på at finde den billigste vekselkurs på euro, og 
der blev fundet gode tilbud på chokolade og so-
davand. Priserne blev sammenlignet på kryds og 
tværs ved hjælp af procent- og overslagsregning. 
Det var virkelighedsnært, relevant og motiveren-
de for eleverne at arbejde med undersøgelserne, 
der i virkeligheden var en åben opgave med man-
ge muligheder for løsninger.

Der er megen virkelig matematiklæring i en 
lejrskole, for der er mange kompetencer i spil. Der 
købes og disponeres euro. Der køres med offent-

lig transport og arbejdes med tid og køreplaner. 
Der samarbejdes og tages fælles beslutninger. 
Eleverne skal tage beslutninger og handle med 
dømmekraft og anvende matematik. Eleverne 
planlægger og gennemfører deres fælles beslut-
ninger. Eleverne anvender kritisk digitale værktø-
jer og sammenligner ruteplaner og antal skridt og 
kilometer, der er gennemført. Deres mobiltelefo-
ner er uundværlige, når vi kommunikerer, finder 
vej, fotograferer, ser stjernebilleder og beregner 
priser og kalorieforbrug. Jeg føler, at matematik-
ken fylder mere end tysk.

Det er desværre ikke alle kommuner, der prio-
riterer lejrskoler for eleverne og lærerne, hvilket 
er ærgerligt, når der netop er rigtig meget nyt-
tig læring og gode oplevelser at hente, når man 
bevæger sig væk fra skolens matrikel. Og det er 
ikke alt, man lærer i et fag.  

Jeg får ofte fornemmelsen af, at undervisning 
er blevet en vare. En vare med garanti og ind-
holdsfortegnelse. En vare, der skal være ensar-
tet. Skolen kan føles som en del af et produk-
tionsbånd, hvor de næste stop på elevernes vej 
er afhængige af en vis ensartethed og kvalitet. 
Kvaliteten kontrolleres med karakterer, natio-
nale test, kommunale test og alvorlige samtaler 
med forældre. Det kan føles, som om lærerens 
professionalisme undergraves af udefrakom-
mende projekter, der styrker læringen, som den 
defineres langt væk fra mit klasserum. Men 

LIS ZACHO
INDLÆG PÅ BLOGGEN  
FOLKESKOLENS  
MATEMATIKRÅDGIVER

42 /  F O L K E S K O L E N  /  1 6  /  2 0 1 8

folkeskolen.dk/fag
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MATEMATIK
   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  O M

Lærere deler undervisningstips, faglig viden og 
holdninger. Netværket har også artikler om faget, 
anmeldelser af læremidler og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og få en mail med 
nyt om dit fag.

folkeskolen.dk/matematik

Helle Lauritsen, ansvarlig for det faglige netværk Matematik 
hl@folkeskolen.dk/folkeskolen@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag

152889 Annoncer Fagligt_netværk_enkelte.indd   10 24/09/2018   09.51

Træt af ventetid,
glemte bøger 
og rykkere?

Låne-bøger på mitcfu.dk
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MATEMATIK
   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  O M

Lærere deler undervisningstips, faglig viden og 
holdninger. Netværket har også artikler om faget, 
anmeldelser af læremidler og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og få en mail med 
nyt om dit fag.

folkeskolen.dk/matematik

Helle Lauritsen, ansvarlig for det faglige netværk Matematik 
hl@folkeskolen.dk/folkeskolen@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag

152889 Annoncer Fagligt_netværk_enkelte.indd   10 24/09/2018   09.51

F O L K E S K O L E N  /  1 6  /  2 0 1 8  /  43 

152183 p40-43_FS1618_Fagligt netvaerk.indd   43 24/09/2018   14.06



A N M E L D E L S E R

44 /  F O L K E S K O L E N  /  1 6  /  2 0 1 8

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

»Mucho más« – meget mere – har mange  
øvelser til hvert emne og lever op til navnet  
på den gode måde.

○  ANMELDT AF: GRETE KORSGAARD ANDERSEN

»Mucho más« er et gennemarbejdet 
begyndersystem til spansk med mange 
muligheder for differentiering. Den har en 
mere legende tilgang end mange begyn-
dersystemer til gymnasiet.

Siden august 2017 har grundskoler 
haft mulighed for at deltage i en forsøgs-
ordning med at tilbyde spansk som et 
ekstra fremmedsprog i 7.-9. klasse i op 
til tre år for at undersøge mulighederne 
for på længere sigt at tilbyde spansk som 
andet fremmedsprog. Det er derfor et 
nyt fag, som er ved at blive introduceret 
i grundskolen, og målgruppen fra grund-
skolen har andre behov end eleverne på 
ungdomsuddannelserne. Der er i begge 
tilfælde brug for en introduktion til gene-
rel grammatik og ordforråd, men progres-
sionen i grundskolen er langsommere. 
Der er derfor brug for nye bøger.

»Mucho más 1« består af elevbog, 
lærervejledning og hjemmeside og er 
beregnet til det første år af spanskun-
dervisningen i 7.-9. klasse. Bøgerne er 

Mucho más 1 

•    Rikke Engbo Andersen, 
Monika Saveska 
Knutagård

•    Lærervejledning
•   1.875 kroner
•   156 sider
•   Alinea

•   Elevbog
•   197,50 kroner
•   188 kroner

Ny udgave af  
»Co-teaching«
»Alt i alt er det her en rigtig god in-
struktionsbog, som har fingeren på 
pulsen i forhold til vores samtid – jeg 
kan kun anbefale den varmt herfra«. 
Sådan skrev Folkeskolens anmel-
der Nina Eriksen om »Co-teaching 
– Samarbejde om undervisning«, da 
den udkom sidste år. Nu er der en ny 
udgave på gaden, hvor der er tilføjet et 
kapitel om inklusion. Desuden er der 
blevet produceret en række korte film, 
som fortæller om metoden.

»Co-teaching« er skrevet af Andy 
Højholdt, udgivet på Hans Reitzels For-
lag og koster 225 kroner.

Igen tid til Orla  
Så er det tid for de 7-12-årige at stem-
me på vinderne af Orlaprisen 2018. 
Der stemmes i en kategori per uge, 
og kategorierne er: »Flotteste bog at 
kigge i«, »Bedste bog, jeg blev klogere 
af«, »Bogen, der fik mig til at grine« 
og »Den mest spændende bog, jeg har 
læst«. Orlaprisen bliver uddelt den 2. 
november. 

 

»Dette moti-
verende ma-
teriale, som 
stilladserer 
’et sprog, der 
er på vej’, lan-
dede på mit 
skrivebord; 
jeg vil håbe, 
at det også 
kan lande i 
mine elevers 
tasker«. 
Folkeskolens an-
melder Jette Larsen 
om tyskmaterialet 
»Momo & Co«. 
Læs hele anmeldel-
sen på folkeskolen.
dk/639767

Læs hele anmeldelsen af 1. udgave af 
bogen her: folkeskolen.dk/612402

Se mere – og producer egne bøger 
og plakater – på dr.dk/ultra/orla-
prisen-2018

Første spansksystem 
til folkeskolen

n Spansk
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n Historie 

○  ANMELDT AF: MIKKEL NORDVIG

Ud over at være omfangsrigt er HistorieLabs materiale også nemt 
at gå til med en høj detaljeringsgrad i vejledningerne og beskrivel-
ser af lærings- og færdighedsmål med videre – man får i det store 
hele en færdig opskrift at gå frem efter, og det gør jo, at man kan 
kaste sig ud i dette komplekse emne uden at bruge uger på at for-
berede det. De fleste lærere vil typisk bruge uger på at forberede 
det alligevel – jeg selv inklusive – men det højner jo blot kvaliteten 
af den leverede undervisning, og man står som sagt på et velbe-
skrevet og velunderbygget grundlag.

Materialet er så righoldigt, at en minutiøs gennemgang ikke 
er mulig her. Der er både spil, opgaver, tekster … you name it, og 
som sagt er det af en udmærket kvalitet, så dette kan betragtes 
som en opfordring til at kaste sig ud i behagelige selvstudier og 
vurdere, hvad man vil bruge. Hvis jeg skulle holde mig til min 
vanlige struktur, ville jeg nu nævne et par highlights og derefter 
runde af med at udpege en svipser. Imidlertid har jeg kun fun-
det én enkelt svipser, så den kommer først, og så lukker vi ballet 
med et par highlights, som er mere repræsentative.

Svipser: Den otte minutter lange film »Augustoprøret og 
Jødeaktionen 1943« er mildest talt ikke ret god. Den trækker 
ned, men kan efter min mening ignoreres – man kan finde nogle 
filmklip andetsteds som erstatning.

Så godt gået!: De to artikler fra udgivelsen »Radar«: »Ømtåleli-
ge emner i historieundervisningen?« og »Danskerne og den 9. april« 
er sindssygt gode – især den første. Her går man på forbilledlig vis 
tæt på den nutidige vinkling af en sag fra dengang, nemlig de tyske 
soldater, der var tvangsudskrevne til minerydning efter kapitulatio-
nen. Der reflekteres over, hvordan narrativer ændrer sig, og hvilke 
formål der kan være i spil, når man nyfortæller og -tolker. Ligele-
des blev jeg meget begejstret over bilag 16 til forløbet om bogen 
»Drengen i den stribede pyjamas«, hvor eleverne skal diskutere fik-
tive skildringer af historiske hændelser. Det er verdensklasse. 

Masser af stof  
– lige til at gå til
Materialet fra HistorieLab er både omfat-
tende og godt. Her er rigeligt til, at man kan 
basere sin undervisning i besættelsestidens 
Danmark på det. Dog inddrages internatio-
nale vinkler ikke i særlig høj grad.

2. Verdenskrig og Danmarks besættelse  

•  Gratis
•  HistorieLab

et svensk system, som er bearbejdet 
til danske forhold. Bøgerne har en klar 
og tydelig opbygning, og det er tydeligt 
angivet, hvordan de forskellige kapitler 
svarer til »Fælles Mål«.

Elevbogen har ti kapitler, hvert ka-
pitel indeholder tre dele: »Tal og skriv«, 
»Fokus på sproget« og »Kultur«. »Tal 
og skriv« introducerer nyt ordforråd 
med både tekst, lyd og mange forskel-
ligartede opgaver, så ordforrådet kan 
gøres aktivt. »Fokus på sproget« intro-
ducerer kort til basal grammatik. »Kul-
tur« indeholder en tekst på dansk om 
spansksproget kultur og med forståel-
sesspørgsmål eller lignende på dansk. 
Lydfilerne findes på en hjemmeside ind-
delt efter kapitler, og de er overskuelige 
at bruge. Hvert kapitel afsluttes med en 
selvevaluering, så eleverne selv kan tage 
stilling til, om de har lært det, der læg-
ges op til i kapitlet. »El desafío« – ud-
fordringen – er en ekstraopgave i hvert 
kapitel. Her repeteres kapitlets nye ord-
forråd, og der stilles lidt større krav til 
indsats og selvstændighed.

Hvert kapitel indeholder mange 
opgaveforslag, som giver plads til dif-
ferentiering i både mængden af opgaver 
og niveauet. De indeholder en god repe-
tition af ordforråd fra tidligere kapitler, 
og det sikrer progressionen i materialet. 
Gloserne til kapitlerne findes bag i bo-
gen sammen med en samlet alfabetisk 
ordliste. Derudover er de spanske ord fra 
kapitelordlisten indlæst som lydfil på 
hjemmesiden. Det er et godt redskab til 
at lære ordforråd og træne udtale.

Flere af opgaverne lægger op til at 
prøve sig frem, gætte og bruge tek-

sterne til selv at gennemskue regler og 
ordforråd. Det lægger også op til en ak-
tiv og selvstændig indsats fra eleverne, 
som kræver, at læreren er opmærk-
som på at give eleverne nogle gode 
læringsvaner. Her er der god hjælp og 
inspiration at hente i lærervejledningen, 
så eleverne støttes i den selvstændige 
proces.

Opgavetitlerne er på både spansk og 
dansk, for eksempel »adivina – gæt«. 
Det fungerer godt, at der er så meget 
spansk sprog, som kan inddrages i dia-
logen med eleverne. Der er god ekstra 
kulturviden i lærervejledningen, som 
nemt kan inddrages efter behov til at in-
troducere til den spansksprogede kultur.

Emnerne er godt tænkt, for eksempel 
introducerer kapitel to til tallene op til 
12 gennem en dialog med pointgivning 
til Melodi Grand Prix. Derfor bliver både 
tal og landenavne introduceret på en 
enkel og sjov måde, der giver gode mu-
ligheder for at sammenligne danske og 
spanske kulturtraditioner.

»Mucho más« er gennemtænkt, og 
det er en oplagt mulighed at gøre brug 
af svenske erfaringer i opstartsfasen for 
spansk i grundskolen ved at tage ud-
gangspunkt i et svensk materiale. Der 
er rigtig mange øvelser til de enkelte ka-
pitler. Man kunne måske have bevæget 
sig hurtigere fremad i introduktionen af 
indholdet, men de mange opgaver med 
forskellig sværhedsgrad giver mange 
muligheder for at differentiere under-
visningen. Opgavetyperne lægger op til 
en selvstændig elevindsats, og der er 
tænkt over, hvilke læringsstrategier man 
ønsker at give eleverne. 
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Ved Julie Yapa Sørensen/jss@folkeskolen.dk

Byens forlag henvender sig til folkeskoler ved at 
afholde en novellekonkurrence. Forlaget håber at 
finde nye talenter blandt eleverne, der skal skrive 
en genreuafhængig novelle, der tager udgangs-
punkt i noget med en skærm, hvis de vil deltage 
i konkurrencen. De ti bedste noveller udvælges 
og udgives i bogform i efteråret 2018. Forfat-
terne tilbydes en kontrakt og får del i bogens 
overskud. Deadline er den 1. oktober 2018. 

pluspåkontoen.dk  

Hvad gør man som ung, når der ikke er penge nok 
til cafébesøg eller shoppingture? Ny kampagne, 
»Plus på kontoen«, fra Forbrugerrådet Tænk vil 
hjælpe unge til at kunne tale om rod i økonomien. 
Lærere kan derfor hente gratis inspiration i form 
af kortfilm, artikler og gode råd til at få hul på 
snakken og få de unge til at søge rådgivning, hvis 
der er tale om eksempelvis overforbrug. 
Kampagnen bygger på et flerårigt samarbejde 
mellem TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk.   

Hvor høj er den gennemsnitlige levealder i hele 
verden? Spørgsmål som dette kan elever forvente 
at få, når Verdens Bedste Nyheder og Tuborgfon-
det sender mere end 2.500 Bezzerwizzer-brikker 
rundt til landets skoler. 
     Brætspillet Bezzerwizzer udgiver de nye brik-
ker for at give alle elever et kendskab til FN’s ver-
densmål. Lærere har mulighed for at hente gratis 
materiale om de 17 verdensmål og bruge brikken i 
deres undervisning.

BEZZERWIZZER 
OM FN’S  
VERDENSMÅL

Novellekonkurrence om skærmafhængighed:  
VIND EN  
FORFATTERKONTRAKT 

Verdenstimen.dk 

Tal med vennerne om økonomiske smerter

Foto: Anette Sønderby

facebook.com/byensforlag/ 

Foto: Spil Dansk

En undervisningspakke om incest, børns prostitution og 
sextrafficking til grundskolens ældste klasser.

Tre animationsfilm med pædagogiske vejledninger til dansk, 
engelsk, kristendom og samfundsfag.

Globalt perspektiv, som kobler børns vilkår i fattige lande 
med vores egne handlinger.

Udviklet af Stairway Foundation i Filippinerne i samarbejde 
med danske pædagoger og psykologer.

Hent materialet gratis på www.stairway.dk eller på MitCFU

►

►

►

►
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DEL DIN  
UNDERVISNING 

OG VIND ET  
WEEKEND- 

OPHOLD

På folkeskolen.dk deler lærere undervisningstips, konkrete 
værktøjer og undervisningsforløb. Det kalder vi lærer til 
lærer-indlæg. Del dine erfaringer og vær med i konkurrencen 
om et Sinatur-ophold for to med alt betalt! folkeskolen.dk/laerer-til-laerer

153239_Ann_Laerer til laerer_192x118.indd   1 01/06/18   08.57

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening 
 – har indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at foreningens  

medlemmer fra fredag den 28. september 2018 ikke må søge job  
eller lade sig ansætte hos Sputnik.

Blokaden omfatter følgende adresser:
• Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse)

• Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse)
• Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)

• Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
• Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse)

• Sputnik Transitten (10. klasse)
• Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)

• Sputnik Vibevej (7.-9. klasse)
• Sputnik STU Svanevej 14-16, København

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på  
at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 17: Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 12
Nummer 18: Tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 12
Nummer 19: Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 
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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

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Åløkkeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 30. sep. 2018

Kvik-nr. 65030586

Skovbrynet Skole, 2880 Bagsværd

Kompetent skoleleder til ambitiøs skole

§ Ansøgningsfristen er den 28. sep. 2018

Kvik-nr. 65186968

Herskind Skole, 8464 Galten

Skoleleder til Herskind Skole & Børnehus

§ Ansøgningsfristen er den 05. okt. 2018

Kvik-nr. 65360418

Rungsted private Realskole, 2960 Rungsted Kyst

Skoleleder til Rungsted private Realskole

§ Ansøgningsfristen er den 01. okt. 2018

Kvik-nr. 65406683

Faxe Kommune, 4690 Haslev

Centerchef til center for Børn & Undervisning

§ Ansøgningsfristen er den 04. okt. 2018

Kvik-nr. 65407527

N. Zahles Seminarieskole, 1361 København K

Viceskoleleder ved N. Zahles Seminarieskole

§ Ansøgningsfristen er den 07. okt. 2018

Kvik-nr. 65440908

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, 2600 Glostrup

Folkeskolelærer til folkeskolens ældste klasser

§ Ansøgningsfristen er den 28. sep. 2018

Kvik-nr. 64939216

Lolland Kommune, 4930 Maribo

Ildsjæl til kor- og klaverundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 05. okt. 2018

Kvik-nr. 65514277

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 1220 København K

Lærer til Europaskolen i Luxembourg II

§ Ansøgningsfristen er den 09. okt. 2018

Kvik-nr. 65514536

Sydskolen, Fårevejle, 4540 Fårevejle

Lærere Sydskolen, Fårevejle

§ Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2018

Kvik-nr. 65646202

Øhavets Lærerkreds, 5700 Svendborg

Konsulent til Øhavets Lærerkreds

§ Ansøgningsfristen er den 28. sep. 2018

Kvik-nr. 65155697

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6920 Videbæk

Genopslag – læsekonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 05. okt. 2018

Kvik-nr. 65261102

Riis Rejser A/S, 2800 Kongens Lyngby

Seniorhobbyjob

§ Ansøgningsfristen er den 01. dec. 2018

Kvik-nr. 65407386

Avannaata Kommunia, 3952 Ilulissat

2 lærere til Kullorsuup Atuarfissua søges

§ Ansøgningsfristen er den 28. sep. 2018

Kvik-nr. 65261101

Sankt Birgitta Skole, 4930 Maribo

Lærer til privatskole i Maribo

§ Ansøgningsfristen er den 08. okt. 2018

Kvik-nr. 65156146

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Lærer til mellemtrinnet – dansk/eng./musik

§ Ansøgningsfristen er den 08. okt. 2018

Kvik-nr. 65360417
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rubrikannoncer

Andele ledige i 
hus i Sverige
Til fritidshus på græn-
sen mellem Skåne og 
Småland søges 4-5 nye 
andelshavere. 2 timers 
kørsel fra Kbh.
Telefon: 23241711

En Sommerhusperle 
i Munkerup
Nyd 1 uge med frisk luft, 
hav og strand. Gilleleje/
Hornbæk. 600m til van-
det, 4 Pers. 3000-4.500 
pr.uge + forbrug.
Telefon: 40738336

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
dejlig lys 2 vær. lejlighed 
på 2. sal i roligt kvarter, 
5.min. fra metro og sø-
erne udlejes til max 2 
personer.
Telefon: 21757146

Efterårsferie 50 
km syd for Rom
Skøn herskabslejlighed 
til 4 personer i bjergbyen 
Cori. 30 min. til Rom. 
Fantastisk panorama-
udsigt.
Telefon: 61376860 
www.close2rome.com

Byhus Andalusien, 
Gualchos
Lille charmerende byhus. 
Centralt placeret i byen. 
Stor terrasse med ud-
sigt over byen. Internet 
.varme/aircon
Telefon: 21754774 
mie.fischer@hotmail.com

Udlejning af 
lejlighed i Malaga
Københavns Lærerfor-
ening udlejer skøn og stor 
lejlighed i Malaga.
Telefon: 33254425 
klfnet.dk/malaga

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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 
med masser af idræt

2 idrætshaller, boldbaner, svømmehal og meget andet

jammerbugt@idraetscenter.dk · idrætscenterjammerbugt.dk · 98211190

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

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

Ring til os på 8020 8870 og få en uforpligtende snak
med Lise eller Brian, to af vores skirejse-eksperter.
* Gælder Flex-pris ordning - se www.alfatravel.dk.

Lise Sloth Pedersen

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

 Brian Jacobsen

Priser fra kr. 2.148,-*
NEUKIRCHEN
SKIREJSER

Skirejser_neukirchen_sep.indd   1 1/22/2018   12:04:04 PM

Følg med og deltag i debatten på

Folkeskolen
Næste nummer udkommer  

torsdag den 11. oktober
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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. 
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Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 
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Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

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

Kontrolleret oplag 
2017: 77.983 (Danske Mediers 
Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2018 er 
153.000. 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, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
religion, tysk og fransk, 
specialpædagogik

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

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 Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,  
jejo@llnet.dk  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

LÆRER
ST

U
D

ER
ENDES  LAND

SK
REDS 

Forsidefoto: Peter Helles Eriksen
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34: 

TEATER GØR DE SVÆRE RELATIONER NEMMERE

Ordblinde elever har brug 
for computer og hoved-
telefoner i alle fag. Men 
mange lærere ved ikke, 
hvordan de bedst hjælper.

LAD  
FREJA  
LYTTE

72
MINUTTER  
MERE FAG- 

UNDERVISNING 
OM UGEN

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  1 0

FORSKNING: 
MOD PÅ  

MATEMATIK  
I MODTAGE- 

KLASSER
L Æ S  S I D E  4 0
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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

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre  
alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 154

Elendige arbejdsforhold og mang-
lende tid til det væsentlige anføres 
ofte som nogle af grundene til, at 
flere og flere lærere vælger at sige 
deres job op. En kollega på vej væk 
har allerede en ide om, hvilken vej 
der skal satses på i stedet: 

»Mit drømmescenarie rent 
professionelt må helt klart være 

at blive vikar på en folkeskole«, 
fortæller læreren og fortsætter: 
»Når jeg ser de mange vikarer i 
dagligdagen, misunder jeg dem tit 
alt det ansvar, de er fri for. Alt det 
pres, al den planlægning, alle de 
møder. De er jo frie fugle – og alli-
gevel får de værdifuld tid sammen 
med ungerne«. 

Den større fleksibilitet, der sy-
nes at følge med vikargerningen, 
er noget, der appellerer til mange 
lærere. »Men skal man tro alle 
historierne i pressen for tiden, er 
jeg som uddannet lærer nok des-
værre overkvalificeret til sådan en 
tjans«. 

Tegning: Craig Stephens

Valgkampen er skudt i gang, men har Socialdemo-
kratiet et modsvar til regeringens forslag om kortere 
skoledage – og med samme vælgertække? En papir-
serviet med ideer efterladt efter et brainstormingmøde 
onsdag giver et indblik i partiets overvejelser:

Tilbyd at bære  
deres tasker?

Fortsæt 2013-reformen, men lov dem bedre psykolog-hjælp, når de får stress?
Hinkeru

der i s
kole-

gård males op
.

Mind dem om, at  
højrefløjen stadig er 
de onde (hvordan?)

Ny præventionskampag-

ne = færre børn i klas-

serne allerede om 6-7 år.

Anker tilbage 
som formand.

Nyt fag, »selvstændig-
hed«, hvor eleverne  
arbejder alene.

Genindfør Rød Tuborg 
på lærerværelserne i 
spisefrikvarteret.

Foku
sér p

å andre af  

vore
s vin

dersa
ger 

Undersø
g, hvad fanden 

Sver
igedemokra

tern
e gør.

S melder sig ind i valgkampen: 
Skal vi bære  
lærernes tasker? 

Lærer drømmer om en dag at blive vikar
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Al henvendelse til:

 Postboks 2139
 1015 København K

Soveværelse

Badeværelse
 

Soveværelse
Gårdhave  
med trappe  
til tagterrasse

Stue og køkken Lækkert feriecenter 300 meter fra stranden
I snart 40 år har Mellieha Holiday Centre sat rammen om danskernes 
ferie på Malta. Hvor ellers i Syden kan du bo i eget 3-vær. feriehus på  
70 m2 med privat gårdhave og med adgang til et hav af faciliteter lige  
fra lækre poolområder, minigolf, legeplads og multicourt til spa,  
fitness, supermarked, restauranter og børnevenlig sandstrand.

Bestil senest 22. oktober og SPAR 800,- pr. person på 7- og 14- 
dages charterrejser til Mellieha Holiday Centre på Malta med afrejse 
fra København eller Billund i perioden fra 27/4 - 5/10 2019. Børn fra 
2-17 år får også 50 % børnerabat v/ min. 2 betalende voksne, som bor i 
samme bolig. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.

Tilbuddet udløber 22. oktober 2018.
Oplys koden “rabat800” ved bestilling.

SIDSTE CHANCE!
Stor rabat på sommerferien 2019

 D
er tages forbehold for trykfejl.

SPAR 800,-
pr. person + op til

50% børnerabat
Bestil senest 22. oktober

kl. 23:59

Læs mere og se flere tilbud på folkeferie.dk/folkeskolen

Rejs til Malta på

kun 3 timer og 15 min.

Kun 300 meter til børnevenlig sandstrand

70 m2 feriehus med plads til 6 personer Børn fra 2-17 år får op til 50% børnerabat Et hav af faciliteter for hele familien
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