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HURTIG, ENKEL OG AUTOMATISK 
INDBERETNING AF ELEVERNES
TESTSVAR TIL SSI

skoler bruger allerede
KMD COVID-19 Portal 

Vi håndterer ugentligt400+
100.000+ 

testsvar fra skoler 

Få hurtigt svar ind i coronapas
Minimer risikoen for fejl

Frigør ressourcer

Det tager max. 3 dage
fra bestilling til,

I er oppe at køre

Intet opstartsgebyr
Ingen minimumsbetaling

Kun betaling pr. test

Per Dahl Jensen 
PDJ@kmd.dk  
+45 4460 1867

Johan Møller 
OEL@kmd.dk 
+45 4460 2744

Læs mere på kmd.dk/testportal 

Kontakt os og få et konkret tilbud 
til din skole:
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Leder

Pernille Aisinger                                                                                        
journalist
PAI@FOLKESKOLEN.DK

Genbrug er guld – også 
i læreruddannelsen

Ser man efter, er der to årsager til, at læreruddannelsen kon-
stant er til diskussion. Dels har den stor politisk bevågenhed 
– ethvert samfundsproblem kan løses med et nyt fag i lærer-
uddannelsen. Dels har læreruddannelsen en iboende dualitet 
– mellem håndværk og akademisering, praksis og teori, virke-
lighed og idealer.

Lærerfaget er et håndværk. Som Mads Hermansen og Ole 
Gade siger på side 32, er det lettere at lære at svømme i vand 
end på land. De studerende skal lære at få 28 børn med virke-
lige skrammer, æggemadder og hormoner til at fungere – og 
samtidig lære noget. 

Overfor står idealerne, som studerende selv giver som årsag 
til at vælge faget. De skal lære at give eleverne kompetencer 
og skabe dannede borgere. Det kræver et akademisk blik, 
forståelse af pædagogiske og didaktiske teorier og evne til at 
reflektere over egen praksis. 

På det seneste er diskussionen igen blusset op. En gruppe 
vil skabe en ny, fri uddannelse, og Radikale Venstre og oppo-
sitionen støtter. Man kan undre sig over, at politikere, der var 
enige om at binde i centrale bånd og hæmme progressionen 
med modulisering, nu foreslår en ny, fri uddannelse.

DLF og LL har reageret med at foreslå at frisætte den nu-
værende uddannelse – også fra professionshøjskolerne. 

Den er skam allerede fuld af dannelse med frivillig fælles-
sang og debat, forsikrer professionshøjskolerne. 

Tilbage står vi så med en udviklingsgruppe nedsat af mini-
steren som erstatning for den forrige regerings gruppe, som 
arbejdede med en femårig læreruddannelse. Den nye gruppe 
skal se på mere praktik og flere frihedsgrader, men helst uden 
flere penge.

Måske skulle man erkende, at ambitionerne er for høje 
til kun fire års uddannelse, og lade være med at genopfinde 
uddannelsen hver gang. Fokus må være at klæde lærere på til 
at fungere i skolen og opfylde formålsparagraffen. Det kræver 
balance mellem de to dualiteter. Der findes for eksempel en 
læreruddannelse i Finland, forsøg med universitetsskoler og 
gode erfaringer fra tidligere tiders forsøgsskoler, der kan gen-
bruges. Og er det ikke netop tidens slogan: Genbrug er guld.

Til efteråret skal endnu en 
gruppe give endnu et bud på 
revision af læreruddannelsen. 
Hvorfor er det, at en årgang 
dårligt kan begynde og slutte 
på samme ordning? Skal det 
være så svært at få en god 
læreruddannelse?
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Duften af hjemmebag 
og stegte melorme 
spreder sig i 
madkundskabslokalet. 
Tagensbo Skole har 
opdrættet spiselige 
insekter i et 
tværfagligt forløb.

Fjelstervang Skole med 74 
elever stod til at skulle lukke 
næste skoleår. Men forældre, 
lærere og lokalpolitikere ville 
det anderledes.  

SKOLESTATUS 2021 
LANDSBYSKOLEN 
LEVER

SIDE 36
Ph.d. Kristiane Hauer 

giver gode råd om at få 
eleverne til at forsvinde 
ind i romanernes verden.



Få den optimale 
Windows-enhed til skoler. 

 
 

Det bedste fra to verdener 
Moderne Windows-enheder understøtter den hurtige opstart og øjeblikkelige 
tilgængelighed, som er nødvendig i folkeskolen i dag. Samtidig understøtter 
enheden lokal installation af læringsværktøjer - eksempelvis Minecraft for 
Education, 3D og Mixed Reality. 
Med en moderne Windows-enhed er jeres elever straks i gang. De kan bruge 
video, lyd og medier og skrive direkte på skærmen - alt sammen underbygget   af 
Microsoft-platformen med Windows, Office 365 & Teams. Undervisere, elever og 
forældre ved efterhånden, hvordan det fungerer. Microsoft-platformen leverer 
tilmed markedsførende sikkerhed, der understøtter lovgivning såsom GDPR og beskytter 
data mod et komplekst trusselsbillede 

 
Glem de gamle myter 
”Min skole har ikke råd til Windows-enheder” 

• For 2058 kroner kan du få en fremragende Windows-enhed! 
• Med en forbedret offline ydeevne, 360 graders skærm, Multitouch, USB-funktionalitet, batterilevetid 

og ikke mindst applikationskompatibilitet – Windows 10-enheder tilbyder ganske enkelt mere værdi. 
• Microsoft-løsningen med Windows-enheder koster mindre end alternativerne over en fireårig 

periode. 

”Windows er langsomt” 

• Moderne Windows 10-enheder starter på få sekunder og har hurtige opstarts- samt standby-tider. 

”Windows er svært at implementere” 

• Windows enhederne er klar til brug ved modtagelse - Med Intune for Education og Windows Autopilot kan 
lærere og elever åbne computeren, logge sig ind og automatisk få opsat alle relevante politikker, indstillinger 
og apps.. 

 
 
 

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

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

 

HP ProBook x360 11 G5 EE 
NoteBook 

Processor: Intel 4-kernet      
Operativ system: Windows 10 Pro 64 
Hukommelse: 4 GB 
Harddisk: 128 GB SSD 
Skærm: 11,6’’, 1366 x 768 
Up til 15 timers batteri 
OBS! 3 års garanti på batteriet 
3 års “Next business Day Onsite” service 

 
 
 

HP recommends 
Windows 10 Pro 
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”Mon den nogensinde kommer?” spørger en 
utilfreds Ellen Trane Nørby fra Venstre efter 
meldingen om, at undervisningsministerens 
afsluttende redegørelse om FOLKESKOLE-
REFORMEN igen er FORSINKET på grund af 
corona. Redegørelsen ventes ellers med 
spænding, efter at undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil (Socialdemokra-
tiet) i efteråret slog fast, at der er behov for 
ændringer af folkeskolen i elefantstørrelse. 
Den seneste melding er, at redegørelsen nu 
kan forventes sidst i maj.

Det har længe også været småt med 
nyheder om udviklingen af et nyt evalue-
rings- og bedømmelsessystem som afløser 
for de forkastede nationale test. De fik 
ellers det politiske DØDSSTØD i deres 
nuværende form for over et år siden, men 
siden har coronaudfordringerne  
FORSINKET processen igen og igen. 

Forleden var der så endelig nyt, da 
Danmarks Lærerforening (DLF) sammen 
med KL og Skolelederforeningen præsente-
rede en række anbefalinger til de test, der 
skal erstatte de nationale test. Der skal 
skæres ned på antallet af fag og klassetrin 
for de landsdækkende test, foreslår de tre 
foreninger, ligesom man anbefaler, at 
skolerne fremover kun tester i læsning og 
matematik. Desuden bør testene fremover 
bygge på et lineært princip, hvor alle elever 
får samme spørgsmål og opgaver, for det vil 
give lærerne bedre muligheder for at 
anvende resultaterne i undervisningen, 
lyder det blandt andet fra de tre parter.

Har der været rigeligt med coronaben-
spænd og forsinkelser på en lang række 
områder, ønsker Danmarks Lærerforening 
(DLF) og 14 andre organisationer i uddan-
nelsesverdenen til gengæld at FORSINKE 
processen for regeringens planer om at 
sende SYRISKE ELEVER tilbage til Damas-
kus. I det mindste indtil de har afsluttet 
deres uddannelse her i Danmark. Kritikken 
af regeringen går også på, at Danmark 
foreløbig er det eneste land i verden, der 
mener, at det er sikkert at sende syriske 
flygtninge tilbage.

1

3

2

Redigeret af: ebm@folkeskolen.dk

Mest læste:
Ombudsmanden: Lærere 
har ingen loyalitetspligt 
over for arbejdsgiver, når 
de ytrer sig offentligt

Mest debatterede:
Lærere må gerne ytre  
sig kritisk

Skole med stemme-
procent på 100
Helt usædvanligt har de 44 lærere på 
Skovvangskolen i Aarhus brilleret med en 
stemmeprocent på 100 ved de seneste tre  
DLF-afstemninger om valg til hovedstyrelsen,  
en central arbejdstidsaftale og ny overenskomst. 
Forklaringen på den store tilslutning tilskrives 
først og fremmest fællesskabsfølelse og en 
ihærdig tillidsrepræsentant. 

Lavere organisations-
procent i DLF
Andelen af lærere, der er medlem af  
Danmarks Lærerforening – altså den såkaldte 
organisationsprocent – er faldet fra 95 procent i 
2015 til 92 procent i 2021. Det ærgrer DLF-formand 
Gordon Ørskov Madsen, men han glæder sig dog 
over, at 92 procent stadig er ”en meget flot 
medlemsgrad” sammenlignet med for eksempel 
sygeplejersker og pædagoger.
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Vibeholmskolen i Ishøj åbnede torsdag i sidste uge for, at alle skolens elever 
igen kan være samlet. 9.-klasselærerne Stine Høholdt Stoltenborg og May 

Schartau Schow er glade for genåbningen. ”Nu er vi så tilbage, og det er 
sindssygt fedt og lækkert – men vi ved godt, hvor hurtigt det kan gå, så vi 

frygter også, at det måske er på lånt tid”, siger May Schartau Schow.
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Det er ikke kun corona, der har ud-
fordret lærerne gennem det seneste 
år. I hvert fald har samfundsfagslæ-
rer Janus Neumann fra Skovshoved 
Skole måttet ”spidse fagligheden” i 
samfundsfagsundervisningen efter 
et år med stribevis af sprængfarlige 
samfundsdebatter om for eksempel 
klimaet, Black Lives Matter og #Me-
Too-bevægelsen. 

”Der har været usædvanligt mange 
emner, der virkelig vækker følelser på 
sociale medier. Den patos skal man 
håndtere også rykker ind i klassevæ-
relset. Men sagerne får også eleverne 
til at orientere sig i de traditionelle 
medier, hvilket ellers kan være svært 
at få udskolingselever til”, siger Janus 
Neumann.

 ”Der har været usædvanligt mange  
emner, der virkelig vækker følelser  
på sociale medier”.

LÆRERLIV

Janus Neumann

Samfundsfagslærer på  
Skovshoved Skole
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Man har en fundamental ret til at kunne ytre sig offentligt – også 

som offentligt ansat, understreger ombudsmand Niels Fenger. 

Foto: Jasper Carlberg
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  ” Ombudsmanden  
udrydder  
misforståelse”

”Man behøver ikke engang at holde en god tone. Noget 
andet er, at det – uanset juraen – kan være en god ide. 
Det kommer man ofte længst med i et videre samarbejde”, 
siger Folketingets ombudsmand.

Han understreger, at man som offentligt ansat er un-
derlagt en tavshedspligt, når det for eksempel gælder et 
bestemt barn, der har problemer i skolen. Det må man 
ikke udtale sig om offentligt. ”Men røber man ikke person-
følsomme forhold om enkelte børn eller kolleger, må man 
faktisk sige, hvad man vil", siger Niels Fenger.

Reglerne om ytringsfrihed er klare. Danske lærere må gerne 
kritisere forhold på deres skole – og der er ingen krav om, 
at utilfredse lærere først skal udtale deres kritik internt 
til for eksempel skolelederen eller tillidsrepræsentanten, 
inden de måtte vælge at gå i offentligheden med eventuel 
kritik af forhold på skolen.

Det fastslår Folketingets ombudsmand, Niels Fenger, der 
ønsker at udrydde misforståelsen hos mange om, at man 
først bør tage en intern snak på skolen, inden kritikken for-
muleres udadtil.

”Det er der ingen pligt til, at man gør som ansat, og jeg 
bliver faktisk lidt trist, når jeg hører ledere forfægte dette 
synspunkt. Ytringsfrihed er netop retten til at gå ud offent-
ligt med sin mening. Ikke til kun at tage den internt”, siger 
Niels Fenger.

Hans udmelding kommer, få dage efter at skoleledernes 
formand, Claus Hjortdal, ellers havde fortalt, at han som 
leder ville blive ”stiktosset”, hvis lærere udtaler kritik i 
medierne, ”uden at de først er gået til tillidsrepræsentant, 
arbejdsmiljørepræsentant eller til ledelsen på skolen”.

"Da jeg ikke kan løse mine arbejdsopgaver 
tilfredsstillende under de givne rammer, 
fratræder jeg min stilling som overlærer". 
Sådan lød det i 2018 fra Pernille Kepler, da 
hun valgte at tage sin afsked fra lærerjob-
bet på Hedehusene Skole i Høje-Taastrup 
Kommune. Beslutningen traf hun, da hun 
blev indkaldt til samtale i forvaltningen, 
fordi hun havde kritiseret et projekt på veg-
ne af sine kolleger i sin rolle som tillidsre-
præsentant. I dag er hun ansat på Kundby 
Friskole.

Året efter sagde Ketty Larsen sit job 
op. Hun var også ansat i Høje-Taastrup 
Kommune – og oplevede oftere og oftere, 
at hun ingen medindflydelse havde på sin 

skolehverdag, og at der ikke blev lyttet til 
hende. I dag arbejder hun som uddannel-
sesvejleder i Ishøj Kommune.

Fælles for de to lærere var, at de ople-
vede, at de ikke måtte udtale deres kritik. 
Lærernes kredsformand i Høje-Taastrup, 
Heidi Yoma Rasmussen, fortæller, at hun 
genkender billedet fra undersøgelsen i Fol-
keskolens Lærerpanel, hvor kun 42 procent 
af lærerne svarer ubetinget ja til, at de fø-
ler, at de frit kan ytre sig kritisk om forhold 
i skolen.

"Det er en vigtig debat, der rejses her, for 
vi er nødt til at kunne sige fra og give kon-
struktiv kritik uden risiko for repressalier", 
siger hun.

Det er en misforståelse, at lærere skal 
tage en intern snak med skolelederen 
eller tillidsrepræsentanten først, inden 
de går ud med kritik af forhold på deres 
skole, fastslår Folketingets ombudsmand.

Lærere sagde op, 
fordi de ikke 

måtte kritisere
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 “Selvfølgelig er jeg lidt nervøs, men 
slet ikke så meget, som jeg ville 
have været, hvis jeg ikke havde den 
anden karakter i ryggen”.

 “Jeg kunne se, at han gjorde  
grin med mine øvelser, men  
hvad er der ellers sket”.

 “Det er jo ikke en  
funktionsnedsættelse  
at være tosproget – ergo  
skal eleverne til prøve”.
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Færrest læreruddannede på 
Sjælland og Lolland-Falster 
Andel af ikkelæreruddannede ansat i en lærerstilling (2019)

Flere underviser uden 
en læreruddannelse

Selv om der gennem de seneste år igen og 
igen er blevet slået alarm over, at andelen af 
læreruddannede undervisere i folkeskolen 
skrumper ind til fordel for studenter og akade-
mikere, står det nu klart, at problemet er mere 
massivt end nogensinde.

Næsten hver femte lærer i folkeskolen har 
ikke en læreruddannelse, viser en ny analyse, 
som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har 
foretaget for Danmarks Lærerforening (DLF).

I 2012 var det 10,3 procent af underviserne 
i folkeskolen – cirka 5.000 personer – der 
ikke havde en læreruddannelse. I 2019 var 
tallet steget til 18,1 procent – eller 9.100 per-
soner. Det svarer til en stigning på 80 procent, 
og det skal man tage dybt alvorligt, understre-
ger formanden for Danmarks Lærerforening, 
Gordon Ørskov Madsen.

“Det er en gevaldig glidebane, at kommu-
nerne fylder ledige lærerstillinger op med per-
soner, der ikke har den rette uddannelse. Det 
er en udvikling, vi skal have vendt. Vi ved fra 
forskningen, at læreren er den vigtigste faktor 
for elevernes udbytte af undervisningen”, 
siger han.

Det er især personer uden en erhvervskom-
petencegivende uddannelse – typisk nyslåede 
studenter – der fylder mere og mere på lærer-
værelserne, men der er også sket en stigning 
i gruppen af akademikere, fremgår det af 
analysen.

Ifølge Gordon Ørskov Madsen skal der 

ORD Erik Bjørn Møller

Det går stadig den gale vej med andelen af ikkelæreruddannede 
undervisere i den danske folkeskole. Især nyslåede studenter og 
akademikere fylder mere og mere på lærerværelserne, viser ny analyse.

5,5 -< 13,6 procent

13,6 -< 18,9 procent

18,9 -< 23,5 procent 

23,5 - 34 procent
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Skab mental 
sundhed i klassen 
Gratis online forløb

TRIV NU – Et interaktivt 
onlineunivers et trisels- 
forløb til mellemtrinnet og 
udskolingen.

sættes ind på flere fronter for at få flere velud-
dannede lærere ud på skolerne.

LÆRERFLUGT SKAL BREMSES
“Helt overordnet skal vi have gjort det at-
traktivt at være lærer i folkeskolen igen. Her 
er vi godt på vej med en ny og solid arbejds-
tidsaftale, som forhåbentlig kan bidrage til at 
rette op på flere års lærerflugt fra folkeskolen. 
Derudover skal vi kigge på læreruddannel-
serne, så vi i fremtiden kan få flere til at søge 
læreruddannelsen – og ikke mindst skal vi 
nedbringe frafaldet fra uddannelsen, der i dag 
er alt for stort. Og så skal kommunerne gøre 
en langt større indsats for at tiltrække uddan-
nede lærere”, siger DLF-formanden.

Ifølge skoleledernes formand, Claus Hjort-
dal, har man gennem årene forsøgt at finde løs-
ninger for at knække kurven. Men problemet 
er kompliceret, og mange faktorer spiller ind.

“Jeg synes nok, at der er sket noget, men 
det er bare ikke noget, der har hjulpet. Det er 
sådan en rigtig træls cocktail”, siger han – og 
tilføjer:

“Det er meget kompliceret, for det handler 
om unge mennesker, der skal vælge en ud-
dannelse, og dér kan vi i hele Nordvesteuropa 
se en tendens til, at de unge søger mere mod 
akademiske uddannelser end mod professions-
bacheloruddannelserne. Det handler ikke så 
meget om arbejdsvilkår, som at flere går efter 
at få en uddannelse på så højt et niveau som 
muligt”, siger Claus Hjortdal.

I Danmark blev læreruddannelsens tiltræk-
ningskraft heller ikke ligefrem større efter 
konflikten mellem KL og Danmarks Lærer-
forening i 2013, påpeger han: “Der blev skabt 

et billede af, at det at være lærer hverken var 
sjovt, hyggeligt eller særlig godt”.

Ligesom Gordon Ørskov Madsen peger 
skoleledernes formand på, at den nye A20-af-
tale kan være med til at vende udviklingen.

“Den nye aftale skal være med til at sikre, 
at vi tager ordentligt imod de nyuddannede 
lærere ude på skolerne. Kommunerne skal 
sørge for at indgå nogle aftaler, der tilgodeser 
de unge lærere, så de kan holde til det – for 
eksempel med mentorer og nedsat tid og den 
slags. Og så skal professionshøjskolerne i høj 
grad gøre læreruddannelsen interessant for de 
unge mennesker, inden de skal vælge, sådan 
at der kommer repræsentanter ud derfra, som 
kan fortælle, at det her er en fantastisk uddan-
nelse”, siger Claus Hjortdal.

STORE LOKALE FORSKELLE 
Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd viser også, at der er store regionale og lo-

kale forskelle på, hvor stor en andel af lærer-
styrken der mangler en læreruddannelse. Især 
på Sjælland og Lolland-Falster er den gal. Her 
er kommuner, hvor op mod en tredjedel af de 
læreransatte er uden en læreruddannelse.

Værst står det til i Frederikssund i Nord-
sjælland, hvor andelen af lærere uden lærerud-
dannelse udgør hele 34 procent af kommunens 
lærerstab.

“Det er en kedelig liste at toppe, og jeg sy-
nes, at det er både påfaldende og frustrerende, 
at man ikke får knækket den kurve. Men uan-
set om andelen er 20, 25 eller 30 procent, så er 
det et alt for højt tal”, siger kredsformanden for 
lærerne i Frederikssund, Jesper van Vliet Tews.

Problemet i Nordsjælland er, at kommuner-
ne langt hen ad vejen kæmper om de samme 
lærere.

“Der er tilsyneladende langt fra læreruddan-
nelserne inde i København til Frederikssund, 
Halsnæs, Gribskov eller Egedal. Derfor er 
vi nødt til at forholde os til, at det skal være 
attraktivt at komme til Frederikssund”, siger 
Jesper van Vliet Tews.

Han oplyser, at politikere i Nordsjælland nu 
diskuterer placeringen af en ny læreruddannel-
se i Hillerød.

“Hvis vi trækker nogle studerende op på 
de her kanter og har gode praktikaftaler ude i 
kommunerne, kunne det måske få en afsmit-
tende effekt, så nogle af de nyuddannede ville 
kigge i vores retning”, siger han.

Mens Frederikssund topper listen, ligger Sil-
keborg helt i bund. Her er det kun 5,5 procent 
af lærerne, der ikke har en læreruddannelse.

ebm@folkeskolen.dk 

”Der er tilsyneladende langt 
fra læreruddannelserne 
inde i København til 
Frederikssund, Halsnæs, 
Gribskov eller Egedal”.

Jesper van Vliet Tews, formand 
for Frederikssund Lærerkreds



12



F o l k e s k o l e n   0 9   2 0 2 1   13 

A vr ! !d
TAGENSBO SKOLES 5.-KLASSER FIK EN PORTION MELORME, SOM DE SKULLE OPDRÆTTE. 
KLASSENS TO KONTAKTLÆRERE HAR INDDRAGET ORMENE I UNDERVISNINGEN I MATEMATIK, 
NATURFAG, HJEMKUNDSKAB OG SAMFUNDSFAG, OG FAGBLADET FOLKESKOLEN VAR MED, DA 
MELORMENE TIL SIDST SKULLE BLIVE TIL SMÅKAGER. 

FOTO
THOMAS ARNBO

ORD
FREJA GROOSS JAKOBSEN
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Hundredvis af døde melorme ligger i hjem-
kundskabslokalet på Tagensbo Skole i Køben-
havn. Om lidt skal eleverne fra 5.b røre dej og 
bage småkager – med ormene. 

Eleverne sidder rundt om langbordet i det 
røde hjemkundskabslokale og lytter til Lau-
ra Christensen, der kommer fra insekt- og 
fødevarevirksomheden Bugging Denmark. 
Virksomheden er en del af Åben Skole i kom-
munen og står bag undervisningsforløbet med 
melorme. 

Laura Christensen fortæller om det bage-
projekt, som eleverne skal i gang med i dag. 
Ikke alle elever er lige vilde med, at de snart 
skal sætte tænderne i deres nye ormevenner. 

“Det bliver lidt mærkeligt”, siger Zenia.   
De sidste par måneder har hun sammen 

med sine klassekammerater og parallelklassen 
fodret, målt og vejet de mange melorme, til 
de fik spiseklar størrelse. Nu ligger de frosne 
orme foran eleverne, klar til først at blive kogt 
og siden stegt på pande for til slut at komme i 
cookiedejen. 

Zenia er langtfra den eneste i klassen, der 
kan komme i tanke om andet, hun hellere 
ville spise. 

“Jeg synes, at det er mærkeligt, at jeg skal 
spise noget, som jeg har passet og fodret det 
sidste stykke tid. Så vil jeg altså hellere spise 
en eller anden ko ude fra en mark, som jeg 
ikke kender”, siger hun, mens resten af med-

Et døgn forud for den store bagedag stoppede eleverne med at fordre ormene, for at de kunne komme 
af med deres sidste afføring, inden de skulle tilberedes. Herefter er larverne kommet i poser og 
lagt i fryseren for at dø.

Emil Munthe ser til klassens melorme, der opbevares i skolens natur/teknologi-lokale. Melormene 
dyrkes i et indendørs telt, der er tilkoblet en varmekilde, en fugtgiver og en ventilator. 

lemmerne i hendes gruppe nikker anerkenden-
de omkring hende. 

Klassens to kontaktlærere, Emil Munthe og 
Joachim Nelke, er en del af det lærerteam, som 
har fået forløbet ud på skolen, fordi melormene 
bidrager med læring på tværs af flere fag. 

“Der er nogle gode gentagelser i en proces 
som den her. Eleverne har deres egne melorme, 
som de både skal passe, måle, fodre og følge i 
en udvikling, og den viden kan de bruge, når 
de skal forstå noget i biologi og matematik. 
Og så afleder det nogle interessante samtaler i 
et fag som samfundsfag, fordi eleverne enga-
gerer sig på en helt anden måde i en debat om 
eksempelvis fødevareproduktionen, når de for-
står fremtidens fødevare på en ny og konkret 
måde”, fortæller Emil Munthe, der underviser 
klassen i matematik og natur/teknologi. 

Han mener også, at eleverne har rykket sig 
under forløbet. 

“Eleverne har lært så meget om alt fra ma-
tematik til klimaforandringer. Og så synes de 
altså, at melormene er en del mindre ulækre 
end i starten”, fortæller Emil Munthe.

MELORME OG KÆLEDYR

Eleverne har nu fået udleveret opskrifterne på 
melormecookies, hopper ud i deres køkkener 
og går i gang med at røre småkager både med 
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og uden melorme. På den måde kan de nemlig 
gennemføre deres planlagte blindsmagning. 

“Det er en god ide, så hjernen ikke går ind 
og siger, at det er klamt, fordi der er orme 
i, hvis det nu ikke smager klamt”, forklarer 
Younis.  

I hans gruppe har de prøvet at fodre deres 
forsøgsmelorme med chips for at finde ud af, 
hvor hurtigt og meget de så voksede. Nu lig-
ger de spiseklare orme og steger på panden. 

I den anden ende af lokalet er en gruppe 
elever faldet i snak om et klip, som en af dem 
har set på YouTube. Snakken går om kæledyr. 
Eleven fortæller forfærdet om, hvordan pigen 
i videoen bliver fortalt, at hun lige har spist 
sin egen kanin. 

“Hvor er de onde, hendes forældre”, lyder 
det fra en af de lyttende tilhørere, mens hun 
rører i melormene på panden.

De frosne melorme skal først koges og derefter 
steges på panden. Herefter skal melormene 
blandes i kagedejen. 

Joachim Nelke hjælper Younis i køkkenet, da dejen skal røres sammen. De har været to lærere på det 
tværfaglige forløb. 

På Tagensbo Skole er hver tirsdag 
udeskole, hvor alle klasser bruger 
en hel dag på et valgfrit projekt. 
På udeskoledage er der to lærere i 
klassen.  

I 5.b har klassens to kontaktlære-
re, Emil Munthe og Joachim Nelke, 
stået for insektforløbet sammen 
med medarbejdere fra Bugging 
Denmark. Insektfarmens  
undervisningsforløb er en del af 
Åben Skole i Københavns Kommune. 

Eleverne har under hele forløbet 
været inddelt i grupper med hver 
sin fødevare – chips, gær, kokos og 
vingummi – som de har skullet 
fodre deres melorme med. Derud-
over har eleverne haft en kontrol-
gruppe af melormene, som er blevet 
fodret med kartofler og rugmel for 
at have et sammenligningsgrundlag.  

Eleverne har under hele forløbet 
ført en læringslogbog. De hart målt 
og vejet melormene for at følge 
deres udvikling. Undervejs indgår 
forløbet i både dansk, matematik, 
natur/teknologi og samfundsfag. 

Forløbet slutter af med en dag i 
madkundskabslokalet, hvor eleverne 
bager cookies af deres melorme. 

FORLØB MED 
MELORME
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SPIS, SPIS, SPIS

Duften af hjemmebag spreder sig langsomt 
i madkundskabslokalet, mens eleverne har 
samlet sig i grupper foran ovnene. Selv om de 
fleste af eleverne har været skeptiske over for 
at se melorme som menneskeføde, så kigger 
de fleste af dem nu med forventningsfulde 
øjne på de gyldenbrune småkager. 

“Vi er ikke fortalere for, at man slet ikke må 
spise kød”, siger projektleder Kirsten Sterling 
fra Bugging Denmark. “Vi ønsker at vise 
eleverne, hvordan det er at dyrke sin egen kli-
mavenlige mad, og vise dem fremtidens løs-
ninger – ikke at skabe madskam”, siger hun.

Undervisningsforløbet lægger op til, at 

lærere og elever taler om fremtidens fødevare-
produktion, klimaaftryk og bæredygtighed. Og 
en af pointerne er at undgå madskam. Derfor 
fremhæver forløbet alle de positive ting ved 
at spise melorme og ikke det negative ved at 
spise oksekød.

“Larverne kan bruges i almindelig mad li-
gesom kød. De kan bruges i bagning, crumble 
og müsli. Og så smager de lidt af nødder eller 
kylling”, fortæller Kirsten Sterling.

Og det er også tydeligt på spørgsmålene fra 
eleverne, at sammenligningen med oksekød 
optager dem. 

“Melorme fylder mindre end køer og prutter 
mindre”, forklarer en elev.

“Køer spiser også rigtig meget føde, og  

så bruger de masser af vand”, supplerer en 
anden elev.

ET TVÆRFAGLIGT FORLØB

Eleverne har nu fået småkagerne op på 
tallerkner og er næsten klar til at sætte 
tænderne i dem, men først skal de deles, så 
alle får lov til at smage hver deres andel af en 
melormesmåkage.

“Nu er i tre hos jer, der skal dele. Hvor 
stor en andel af småkagen skal I så hver især 
have?” spørger deres lærer Emil Munthe. Han 
underviser til hverdag eleverne i matematik 
og natur/teknologi.

“Det har været lidt ulækkert at røre så meget ved dem, mens de var levende”, siger Sira og skærer grimasser. 
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Skolernes 
Forårsmotionsdag
Uge 18 til 25

Og det er ikke de eneste spørgsmål, der 
fylder lokalet. Eleverne har nemlig bunker af 
spørgsmål om de forskellige fødevarer, som 
de har fodret ormene med. Spørgsmål, som 
starter samtaler om alt fra melormevækst til 
fødevareproduktion. 

“Vokser larver mere, når de spiser gær?”
“Hvordan kan det være, at melorme ikke vil 

spise vingummier?”
“Hvorfor er det egentlig en god ide at spise 

melorme?”
I vingummigruppen undrer man sig over, 

at melormene ikke ville spise de vingummier, 
som blev serveret for dem.  

“Det bliver vi nok nødt til at spørge nogle 
mennesker, der er endnu klogere end os, om, 
for det er faktisk helt ny viden, at melorme 
ikke vil spise vingummier. Det er noget, som I 
med jeres eksperiment har fundet ud af, og det 
er altså ret sejt”, siger Kirsten Sterling.

En tredje elev spørger, hvordan man kan se 
forskel på hanner og hunner, og Kirsten Ster-
ling tegner store melorme på tavlen.

Emil Munthe sætter sig ved en gruppe ele-
ver, der er i gang med at diskutere, hvorvidt de 
skal spise den fjerdedel småkage med melorm, 
som de hver især sidder med i hånden. Efter 
at have aftalt, at de alle skal gøre det, lukker 
de øjnene, tæller til tre og smider småkagen i 
munden. Deres lærer spiser med.

fgj@folkeskolen.dk

Eleverne er spændte på resultatet af dagens anstrengelser i køkkenet, mens de fniser ved udsigten 
til at skulle smage på deres melormecookies.
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Tema/skolestatus 

Elevtallet falder på Fjelstervang Skole. Da 
Peter Ulriksen tiltrådte som skoleleder for fire 
år siden, havde skolen 82 elever. I dag er det 
reduceret til 74, og efter sommerferien sker 
der igen en nedgang. 17 elever forlader skolen 
efter 6. klassetrin, og der kommer kun 11 ind i 
børnehaveklassen.

Hidtil har den geografisk store og tyndt 
befolkede Ringkøbing-Skjern Kommune haft 
den regel, at kommer en skole under 75 elever, 
skal den sammen med kommunen se på, hvil-
ke muligheder der tegner sig for fremtiden. 

Frygten for, at landsbyen i den yderste øst-
lige udkant af kommunen ville miste sin skole 
på den konto, var så stor, at borgere i Fjelster-
vang har anmeldt en friskole til næste skoleår. 
Men kun som gardering, understreger Henrik 
Hammelsvang, som sidder i skolens bestyrelse 
og er aktiv i arbejdet med byens udvikling.

“Planen har alle dage været, at vi ville 
beholde vores folkeskole, så vi har kæmpet 
for at overbevise byrådet om, at skolen er et 
fyrtårn for byen”, siger Henrik Hammelsvang, 
som har en søn i 6. klasse og selv var elev på 
skolen i 1970’erne.

Dengang havde skolen omkring 130 elever. 
Nu står den over for små børnetal, men det 
retter sig på sigt. Blandt andet fordi der kun er 
15 kilometer til Herning, hvor et supersygehus 
er på vej med medarbejdere, som skal have et 
sted at bo. 

“Når noget kommer til leje i Fjelstervang, 
bliver det revet væk, og hvis vi får ti nye huse 
på vores ledige byggegrunde, vil der forment-
lig være skolebørn i seks-syv af dem. Det 
vil kunne mærkes”, lyder det optimistisk fra 
Henrik Hammelsvang.

Landsbyskolen føler sig ikke længere luk-
ningstruet. Efter et års udvalgsarbejde med 
skolestrukturen har et flertal i byrådet sænket 
minimumstørrelsen på skoler til 60 elever 
og fastholdt, at skolerne får tildelt penge til 
mindst 75 elever.
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r.Fjelstervang Skole har trods sit lille faglige miljø ingen problemer med at tiltrække uddannede 
lærere, når der er et ledigt job, fortæller skoleleder Peter Ulriksen.

Fjelstervang Skole har i de senere år styret mod lukning på grund af faldende 
elevtal. Men et politisk greb sikrer landsbyskolen med 74 elever en fremtid. Der 
står mere på spil end økonomi og størrelsen på skolen, uddyber skolelederen 
og en far, som selv har været elev på den vestjyske skole.

› læs videre side 22
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Seks skoler nedlægges, syv lægges sammen med 
en anden skole, og 15 nye skoler åbner, hvoraf 
Holbæk Kommune tegner sig for de 11. Det er 
nogle af ændringerne til næste skoleår, viser 
Folkeskolens årlige kortlægning af de kommunale 
skolestrukturer.

O R D  Henrik Stanek

6 
SKOLER NEDLÆGGES

Gummerup Skole ved Assens og Højmark 
Skole ved Ringkøbing nedlægges med 
henholdsvis 48 og 55 elever. Gummerup 
Skole har selv søgt om at blive nedlagt på 
grund af manglende tilslutning, mens 
Højmark Skole erstattes af en friskole. 
Også de noget større Charlotteskolen og 
Hedehusene Skole forsvinder og genopstår 
som én skole i det nye Læringshus 
Nærheden. Samme manøvre sker i Varde, 
hvor Sct. Jacobi Skole og Brorsonskolen 
nedlægges til fordel for den nye 
Frelloskolen.

1 
AFDELING NEDLÆGGES

Fælleshåbsskolen mister sin afdeling i 
Andkær og ligger efter sommerferien 
udelukkende i Gauerslund ved Børkop. 
Beslutningen blev truffet i foråret 2020, 
og afdelingen i Andkær erstattes af en 
friskole.

7 
SKOLER LÆGGES 
SAMMEN MED EN 

ANDEN
H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen i 
Odense-bydelen Vollsmose lægges sammen 
med navnet Odinskolen og skal ligge på to 
matrikler, indtil Abildgård-skolen er 
udvidet i januar 2022. Også 
Bøgeskovskolen og Egeskovskolen i 
Bjerringbro lægges sammen, og det samme 
gør Alt i et-Skolen, Klinkby, og 
Christinelystskolen i Lemvig. Det sker på 
opfordring fra Alt i et-Skolen, efter at 
den i en periode har haft konstituerede 
ledere fra Christinelystskolen. I 
Middelfart nedlægges 10’eren som 
selvstændig skole og kommer under 
ungdomsskolen.

2 
SKOLER FÅR FÆLLES 

LEDELSE
Amagerskolen og Kirkeskolen i Skjern får 
fælles ledelse, indtil de bliver slået 
sammen i 2022. I Vejen Kommune har 
Holmeå Børnecenter i Lindknud og 
Brørupskolen haft fælles ledelse siden 
nytår.

15 
NYE SKOLER

Der opstår også nye skoler, enten i form af 
nybyggede skoler, eller fordi sammenlagte 
skoler igen bliver selvstændige. I næste 
skoleår åbner der nye skoler i Hedehusene, 
Maribo, Varde og Brande, mens fire store 
skoler i Holbæk bliver til 11 selvstændige 
skoler fordelt på 18 matrikler. 

2 
SPECIALSKOLER LÆGGES 

SAMMEN – 1 DELES OP
Christianskolen og Skolen ved Nordens 
Plads på Frederiksberg lægges sammen, 
mens København går den anden vej. Her 
bliver en filial af Frejaskolen i Valby en 
selvstændig skole til august og flytter til 
Østerbro i 2022.

1.080 
SKOLER   

123 
SPECIALSKOLER

Antallet af folkeskoler og specialskoler 
ligger stabilt. Det viser Undervisningsmi-
nisteriets oversigt, hvor en skole tæller 
som én, uanset om den har en eller flere 
matrikler. I 2017 var der 1.085 folkesko-
ler, året efter 1.083, og i 2019 faldt det 
til 1.078. I dette skoleår er der sket en 
stigning på to, så der nu er 1.080 folke-
skoler og 123 specialskoler. Det er samme 
antal specialskoler som i 2019, mens der 
var 125 i både 2017 og 2018.

Få det fulde overblik på 
folkeskolen.dk/1871623

K
ild

e
r: L

æ
re

rkre
d
se

n
e
 i D

L
F
 o

g
 d

ive
rse

 sko
le

r.

F o l k e s k o l e n   0 9   2 0 2 1   21 



22

“Vi har kæmpet for at overbevise byrådet om, at 
skolen er et fyrtårn for byen”, siger Henrik 
Hammelsvang, medlem af skolebestyrelsen på 
Fjelstervang Skole.

Alle elever og lærere samlet i skolegården til fotografering. Det er nemt på en miniputskole som den i Fjelstervang.

“Vi skal fortsat være i dialog med politi-
kerne om skolens fremtid. Vi skal være leve-
dygtige, så det er fornuftigt at være på forkant 
med skolens udvikling”, siger skoleleder Peter 
Ulriksen, som er enig i, at en skole på under 
60 elever bliver for klejn.

“Vi får en nedgang, når vi mister vores store 
6. klasse til sommer, men det bliver rettet op 
til næste år. Vi har kun fire elever i den nuvæ-
rende 5. klasse, og når de skifter skole efter 6. 
klasse, får vi igen 11 ind nedefra”, siger han. 

EN SKOLE BINDER 
FOLK SAMMEN

Kommunen kunne spare 2,1 million kroner 
om året på at nedlægge Fjelstervang Skole, 
men der er mere på spil end snæver økonomi, 
understreger Henrik Hammelsvang.

“Det kan se godt ud i et regneark at samle 
eleverne på Vorgod-Barde Skole, men de ville 
også dyrke gymnastik der, og så ville vi miste 
vores foreningsliv i Fjelstervang”.

Henrik Hammelsvang bor i Rimmerhus, 
som hører under Fjelstervang Skole, selv om 
der er en anelse kortere til Vorgod-Barde. Især 
tilflyttere vælger skolen i Vorgod, og det har 
konsekvenser.

“Børnene i Rimmerhus kender ikke hin-
anden, som vi gjorde i gamle dage. Det gør 
vi voksne heller ikke. En skole binder folk 
sammen, og uden en skole i Fjelstervang ville 
eleverne blive spredt ud på en række skoler. 
Folk, som arbejder i Herning, ville benytte det 
frie skolevalg til at få deres børn ind der, og 
der er kun fire kilometer til Kibæk, som også 
ligger i nabokommunen”, uddyber Henrik 
Hammelsvang. 

En skole er også med til at afgøre, hvor bør-
nefamilier slår sig ned.

“Jeg var væk herfra i 15 år, og havde der 
ikke været en skole i Fjelstervang, var jeg 
ikke kommet tilbage. Vi voksne kører gerne i 
tre kvarter for at komme på arbejde, men det 
vil vi ikke byde vores børn, før de kommer 
i overbygningen. Kommunen vil gerne have 

Tema/skolestatus 
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OTTE SKOLER MED 
UNDER 100 ELEVER
På ni år er elevallet i Ringkøbing-
Skjern Kommune faldet med 20 
procent, så der i skoleåret 19/20 
var 4.914 elever i 257 almene 
klasser. Elevtallet vil falde 
yderligere med cirka 12 procent i 
løbet af de næste fem år.

Kommunen har 22 folkeskoler 
fordelt på 13 med 0. til 6. klasse 
og ni skoler med 0. til 9. 
klassetrin.

Otte skoler har færre end 87 
elever, heraf to med færre end 75 
og en med færre end 60. Højmark 
Skole, som har 57 elever, 
nedlægges til sommer.

Skolebudgettet lød i 2020 på 
290 millioner kroner eksklusive 
modtageklasser, special-
undervisning, el, vand, varme og 
vedligehold. Budgettet fordeles 
efter elevtal, dog får ingen skoler 
mindre til undervisningspersonale 
end svarende til 75 elever.

Kilde: Rapporten “Fremtidens 
skolestruktur i Ringkøbing-Skjern 
Kommune”.

tilflyttere, og politikerne kan se fordelen ved, 
at vi har en skole i Fjelstervang”, siger Henrik 
Hammelsvang.

LÆRERE SØGER 
DEN LILLE SKOLE

Det kan godt lade sig gøre at drive god skole 
med 70 elever, oplever skoleleder Peter Ul-
riksen. Men som skoleleder skal han holde 
tungen lige i munden for at få staben på seks 
lærere og en børnehaveklasseleder til at dæk-
ke hele fagrækken.

“Vi har heldigvis mange ansøgere. Sidst vi 
søgte, fik vi tæt på 90 ansøgninger, og det selv 
om der lå et spøgelse over skolen. Næsten alle 
var læreruddannede, som ønsker at være på en 
lille skole”, fortæller Peter Ulriksen. 

Man skal være fleksibel for at kunne un-
dervise på en lille skole.

“Vi løser de faglige udfordringer ved at 
samlæse to årgange, så vi har et større spænd 
blandt eleverne, end når man kun underviser ét 
klassetrin. Til gengæld har vi en høj grad af to-
lærerordninger”, siger Peter Ulriksen, som op-
lever både tilfredshed og opbakning til skolen.

“Man er ikke discount, fordi man er lille, 
men det kræver, at man bruger fordelene ved 
at være få. Vi har for eksempel kort vej fra 
‘Hvad gør vi?’ til ‘Vi gør sådan her’, og har en 
lærer succes, bliver det hurtigt alles succes”, 
siger Peter Ulriksen.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Fjelstervang Skole, der ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune, er fra 1847.
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Med Venskabsløbet får alle skolens 
elever både fællesskab og motion. 
Samtidig er eleverne med til at
samle penge ind til udsatte børn i
Danmark og resten af verden. 

Dét giver mening!
 
I kan løbe Venskabsløbet på 
skolernes motionsdag fredag i uge 
41 - eller I kan gøre det hvilken som 
helst anden dag, som passer ind i 
jeres kalender. Det er sjovt, og det 
er gratis for skolen at deltage.
 
Vi ønsker jer en fantastisk dag 
for en god sag!

EN SJOV DAG MED
HØJ PULS OG TRIVSEL!

MELD DIN SKOLE TIL

SCAN HER

TILMELD 
din skole på venskabsløbet.dk

eller direkte via QR-koden
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Lærere er vilde 
med miniputskole
O R D  Henrik Stanek
F OTO  Michael Drost-Hansen

Susanne Nielsen og Jane Jensen værdsætter 
nærheden, det kollegiale fællesskab og det særlige 
ansvar, der følger med at arbejde på en af landets 
mindste skoler. Men den faglige sparring er 
begrænset, så de skal sørge for at suge viden ind.

Eleverne finder stille deres pladser ved bor-
dene, som står i coronasikker afstand. Et 
krav, som er let at opfylde, for der er god 
plads i klasselokalet på Fjelstervang Skole i 
Vestjylland.

Børnehaveklasseleder Susanne Nielsen hol-
der en skattekiste op.

“Der er en masse spil i. Blandt andet pusle-
spil”, fortæller hun og viser eleverne, hvordan 
de åbner en pose med fire brikker med små 
ord, som passer til tegningerne på spillepladen.

Når eleverne har lagt et puslespil, skal de 
farve et felt på en lang drage, som svarer til 
posens nummer.

“Hvis jeg har lagt puslespil nummer seks, 
hvilket felt skal jeg så farve”, spørger Susanne 
Nielsen en pige tæt på tavlen.

Efter lidt betænkningstid svarer hun seks.
“Ja, og du skal tro på dig selv”, siger Susan-

ne Nielsen og sender pigen et stort smil.
De 11 elever kaster sig over puslespillene, 

og børnehaveklasselederen går rundt og hjæl-
per. Flere gange vender hun tilbage til pigen 

ved tavlen med opmuntrende bemærkninger og 
kærlige klap på skulderen.

Tidligere begyndte pigen at græde, hver 
gang klassen skulle noget nyt. Nu elsker hun 
at komme i skole.

“Med kun 11 elever i klassen har jeg kunnet 
opbygge en relation, som får hende til at vok-
se fagligt”, siger Susanne Nielsen. 

I alt har Fjelstervang Skole i Ringkøbing-
Skjern Kommune 74 elever fordelt på syv 
årgange, så hendes børnehaveklasse rammer 
gennemsnittet. 

ALLE PÅ SKOLEN 
KENDER HINANDEN

Susanne Nielsen kom til landsbyskolen for seks 
år siden. Inden da var hun på en skole med 400 
elever i 18 år. Hun er ikke i tvivl om, hvor hun 
helst vil undervise.

“Her kender vi alle børn, og de kender os, 
og det giver et ansvar, som forpligter. Vi kan 
ikke bare overlade det til andre at tage teten. 

Vi er nødt til at finde ud af det sammen, for 
ellers fungerer skolen ikke. Jeg er vild med at 
være på en lille skole”, siger Susanne Nielsen.

Inde ved siden af underviser Jane Jensen 1. 
klasse. Hun begyndte som pædagog på skolen 
for otte år siden og er ved at læse til lærer. 
Hun fremhæver også nærheden.

“Vi arbejder sammen på kryds og tværs, så 
hvis en elev i børnehaveklassen er ked af det, 
kan hun lige så godt komme til mig. Vi kan 
også lettere rumme elever med særlige behov, 
for vi kan skabe gode relationer og være hurti-
ge til at hjælpe dem”, siger Jane Jensen.

Der er også ulemper ved at arbejde på en 
lille skole, erkender hun. For eksempel at læ-
rerne skal vikardække for hinanden.

“Vi må tit tage af vores forberedelsestid, 
hvis vi pludselig skal dække ind for en kolle-
ga, så vi skal hele tiden være på forkant med 
vores planlægning. Men vi føler et ansvar for, 
at skolen fungerer. Det er ikke bare ledelsens 
ansvar”, siger Jane Jensen.

Det kan også være sårbart med små klasser.
“I en klasse med 28 elever vil der altid være 

nogle til at vise den gode vej, men jeg havde 
en børnehaveklasse med syv elever, hvor 
nogle rødder satte dagsordenen. Det krævede 
en ekstra indsats at skabe trivsel”, fortæller 
Susanne Nielsen. 

SKOLENS ENESTE 
TYSKLÆRER

Et kig ind på lærerværelset i spisefrikvarteret 
efterlader et indtryk af, hvor lille Fjelstervang 

Tema/skolestatus 
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Tema/skolestatus 

Skole er: Seks lærere, en børnehaveklasseleder, 
tre pædagoger, en skolefritidsordningsleder, som 
også er AKT-vejleder (adfærd, kontakt, trivsel), 
en sekretær, to pedeller og en skoleleder.

“Vi skal være bevidste om at hente inspira-
tion udefra, så vi ikke bare lever i vores egen 
suppedas. Vi sørger for at komme på kursus, 
leder efter nyt på nettet og deler vores viden 
med kollegerne”, siger Susanne Nielsen.

Som dansklærer har Jane Jensen fagfæller 

på skolen at sparre med, men i tysk er hun 
den eneste lærer.

“Jeg kan lide at have hele ansvaret for at 
lave en god tyskundervisning, men en gang 
imellem mangler jeg en sparringspartner. Står 
jeg med en konkret udfordring, går jeg til vores 
engelsklærer, og ellers følger jeg med på Sprog-
lærerforeningens hjemmeside”, forklarer hun.

Fjelstervang Skole har faglige team i dansk 
og matematik på tværs af årgangene. 

“Vi snakker om alle elever, for her er ingen, 
som siger ’min klasse’. Vi hjælper hinanden, så 
alle elever er ’vores’”, siger Susanne Nielsen.

I 7. klasse skifter eleverne til Videbæk 
Skole, som også får elever fra to andre sko-
ler. Faglærerne fra de fire skoler mødes med 
jævne mellemrum, så de kender hinanden. Det 
har Susanne Nielsen benyttet sig af.

“Jeg ringede til min kollega på Vorgod-
Barde Skole, fordi jeg var i tvivl om 
noget i en sproglig undersøgelse”, siger 
børnehaveklasselederen.

FORÆLDREENGAGEMENT 
SMITTER AF

Med kun 74 elever har Fjelstervang Skole væ-
ret alvorligt truet af lukning. Hverken Susanne 
Nielsen eller Jane Jensen bor i byen, så de 
ville ikke være blevet ramt så hårdt, hvis de-
res arbejdsplads var blevet nedlagt. Nok ville 
de miste nærheden og deres kolleger, men de 
ville være blevet overført til en anden skole. 
Alligevel var de bekymrede. 

“Jeg kunne slet ikke bære tanken om, at 
Fjelstervang ikke skulle have en skole. Det 
ville have været forfærdeligt for børn og for-
ældre. Det kan godt være, at nogle forældre 
ikke har så mange resurser, men da det gjaldt 
skolens fremtid, mødte de op og kæmpede for 
dens overlevelse. Det engagement fra byen 
smitter af på os”, siger Susanne Nielsen.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Det pædagogiske personale på skolen er en lille flok: Seks lærere, en børnehaveklasseleder, tre 
pædagoger og en skolefritidsordningsleder, som også er AKT-vejleder.

NÅR JEG ER SUR,
VIL JEG LÆRE AT...

I DAG FØLTE
JEG MIG...

HVORDAN HAR
I ANDRE DET?

JEG BLIVER
BANGE, NÅR...

HVAD GØR DIG
KED AF DET?

HVAD GØR 
DIG GLAD?

Bliv uddannet MiLife underviser. 
Læs mere og se uddannelser til alle 
klassetrin på milife.dk/uddannelser

Sådan styrker du den 
socio-emotionelle læring 
i din undervisning. 
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Fra fagene

MUSIK Siden slutningen af april 
har folkeskolerne i Aarhus budt 
musikskolen velkommen efter 
nedlukningen. Det betyder, at 
børnene nu igen kan tage instru-
menter med i skole og modtage 
undervisning fra musikskolens 
undervisere. Det glæder leder af 
Aarhus Musikskole Lars-Ole 
Vestergaard. "Vores undervisere 
er klar til at give den en skalle 
frem til sommerferien og glæder 

sig til at se såvel børnene som 
vores kolleger på skolerne igen 
– selvfølgelig under hensyntagen 
til at overholde de sundhedsfag-
lige retningslinjer", siger Lars-
Ole Vestergaard. Retningslinjer-
ne foreskriver, at eleverne stadig 
ikke må synge indenfor, og at 
man ikke må blande klasserne 
på tværs.

MATEMATIK Det kan være en 
udfordring at arbejde med 
undersøgende matematik i det 
virtuelle undervisningsrum. 
Her kan et gratis Google-værk-
tøj kaldet Jamboard hjælpe 
meget, fortæller en adjunkt og 
en matematikvejleder. 
Jamboard giver mulighed for 
at kigge eleverne over skulde-
ren virtuelt og på den måde 
følge deres proces. Det fortæl-
ler Line Maj Møller, der er 
lærer og matematikvejleder på 
to skoler i Nakskov – Byskolen 
og Stormarksskolen. Derud-
over er hun blogger på folke-
skolen.dk/matematik. 

Hun er meget glad for at 
være blevet gjort opmærksom 
på Google-værktøjet, som for 
hende fungerer som et digitalt 
whiteboard. 

”Alle deltagere kan skrive på 

det, og det betyder, at jeg kan 
give en lille ros til noget arbej-
de, et klap på skulderen eller 
stille et spørgsmål til grup-
pen”, forklarer Line Maj Møller. 
Også på professionsskolerne 
kan man bruge Jamboards i 
undervisningen. Det gør ad-
junkt Dorte Læssøe Ivarsen, 
når hun underviser lærerstu-
derende, som er rigtig glade 
for at få et nyt værktøj i den 
virtuelle hverdag. 

"De fortæller, at de oplever 
at være fælles om arbejdet på 
den måde. De har en fornem-
melse af at være sammen i 
gruppen på en anden måde 
end ellers virtuelt. Og det er 
noget, de har savnet", siger 
Dorte Læssøe Ivarsen.

Jamboards i virtuel matematik 
Google-værktøj understøtter virtuel undervisning

folkeskolen.dk/
matematik

folkeskolen.dk/musik 

RELIGION De nåede aldrig at 
trække i arbejdstøjet, inden 
de blev nedlagt af undervis-
ningsministeren. Men nu gen-
opstår rådgivningsgruppen, 
der skulle puste nyt liv i kri-
stendomsfaget i folkeskolen. 
Den almennyttige fond Sam-
fonden, hvis formål er – med 
udgangspunkt i det kristne 
menneskesyn – at støtte al-
mennyttige og almenvelgøren-
de formål inden for demokrati 
og samfundsbevarende aktivi-
teter, har derfor meldt sig på 
banen med sin støtte.

"Samfonden fandt det be-
klageligt, at arbejdet ikke blev 
realiseret, og tilbød at finan-
siere projektet, hvis arbejds-
gruppen var interesseret i 
det", fortæller formanden for 
rådgivningsgruppen, Henrik 
M. Christensen, forstander på 
Marie Mørks Skole i Hillerød.

Fond genopliver 
rådgivningsgruppe

folkeskolen.dk/ 
religion

folkeskolen.dk/
ernæringogsundhed

Musikskoler er tilbage efter nedlukning

Gratis materiale til 
udeundervisning

ERNÆRING OG SUNDHED 
Undervisningsmaterialet ”Vild 
mad” kan hjælpe med at brin-
ge elever fra 4. klasse og op 
mere udenfor. Materialet er et 
nonprofitinitiativ, som René 
Redzepi, manden bag restau-
rant Noma, har taget.

Grundforløbet i "Vild mad" 
introducerer det "at sanke". 
Eleverne bliver introduceret til, 
hvad man sanker, og hvad man 
skal vide, inden man tager ud i 
naturen. Forløbet tilbyder en 
børneapp til mobilen, hvor 
eleverne kan oprette en profil 
og så bruge appen, når de 
færdes i naturen og skal gen-
kende de spiselige planter. 
Undervisningsforløbene hand-
ler om blandt andet bær og 
frugter, tang, urter og svampe. 
Man kan også hente detektiv-
skema, sankeregler, opskrifter 
og opgaver om råvarekendskab. 
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Redigeret af: ijk@folkeskolen.dk



Hvorfor fandt de 
dog ikke bare 

hende noget før?
Årh, hvor betyder det bare meget, når ens lærer er god 
og kan sit kram. Det har taget noget tid at finde den 
rette, men hold da op, hvor har det bare gjort en forskel.

De kunne have sparet en del besvær, hvis de bare  
havde brugt Lærerjob.dk fra starten. Her finder de 
nemlig alle de uddannede og bedst kvalificerede lærere. 

Og så er der rigtig mange dygtige lærere, der holder øje 
med jobbene på Lærerjob.dk, selvom de slet ikke troede, 
at de skulle have nyt job.  Det gør antallet af potentielle 
kandidater meget større end du måske regner med.

Jeg håber de kigger på Lærerjob.dk næste gang vi skal 
have ny lærer - så vi undgår dyre lærepenge.
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“Det siger 
sig selv, at 
det kræver 
uddannelse at 
have ansvaret 
for under-
visningen i 
nutidens 
folkeskole med 
alt, hvad det 
indebærer”.

Et wakeupcall
Partipolitisk 
neutral 
– værdipolitisk 
aktiv

Næsten hver femte lærer (18,1 procent), som 
underviser i folkeskolen, har ikke en lærerud-
dannelse. Det viser en ny analyse fra Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd. Tallet har været 
kraftigt stigende de seneste år og var således 
på 10,3 procent tilbage i 2012. Udviklingen 
dækker over store regionale forskelle.

Tallet vækker naturligvis bekymring overalt 
– også i den politiske verden. Uddannelses-
kravet til lærere i folkeskolen er indskrevet 
i loven, og det siger sig selv, at det kræver 
uddannelse at have ansvaret for undervisnin-
gen i nutidens folkeskole med alt, hvad det 
indebærer. 

Set fra et lærerperspektiv er det klart, at et 
stigende antal ikkeuddannede kolleger på læ-
rerværelset sætter sit præg på hverdagen. Ikke 
alene selve undervisningen, men også kom-
plicerede opgaver omkring inklusion af elever 
med særlige behov overlades reelt til undervi-
sere, som i mange tilfælde er nyudklækkede 
studenter. Dertil kommer konsekvenserne for 
det kollegiale samarbejde, når en stigende del 
af lærerne er løstansatte vikarer med kortva-
rigt ophold på lærerværelset.

De uddannede lærere findes, men de har i 
en årrække i for stort omfang søgt job andre 
steder end i folkeskolen. I de frie grundskoler, 
hvor der ikke er noget krav om, at man skal 
have en læreruddannelse for at undervise, har 
man paradoksalt nok set den omvendte udvik-
ling: Her har andelen af undervisere med en 
læreruddannelse faktisk været stigende. 

Enhver – også på Christiansborg og i KL – 
kan se, at udviklingen skal vendes. Ikke som 
en snuptagsløsning i morgen, men gennem et 

langt sejt træk, hvor vi i fællesskab sikrer, at 
lærerprofessionen igen bliver attraktiv. Vi skal 
styrke læreruddannelsen og praktikken, så 
flere søger optag, og færre falder fra i løbet af 
uddannelsen. Og så skal vi have en langt mere 
målrettet indsats for at lette overgangen fra 
læreruddannelse til lærerjob.

A20 kan sætte rammen for, at vi kan indgå 
aftaler, som styrker de nyuddannedes mu-
ligheder for at komme godt fra start i lærer-
gerningen. Og med Overenskomst 21 får vi 
skabt et grundlag for et tættere samarbejde 
med KL, der kan skabe en god overgang til 
dagligdagen som lærer i folkeskolen. Det er 
et vigtigt første skridt.

Men det er ikke kun nyuddannede, som 
forlader folkeskolen. Alt for mange kolleger 
stopper, fordi de ikke har rammer og mulig-
heder for at løfte deres opgave. Vi skal sikre 
sammenhæng mellem opgaver og resurser, og 
vi skal give skoler og lærere frihed og ansvar 
for at løse deres opgaver, så det giver mening.

Tallene fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
må være et wakeupcall for alle skolens parter.

AF GORDON 
ØRSKOV MADSEN
Formand for DLF

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”Den politiske stillingtagen kan vi sagtens 
have, men den hører ikke hjemme i en 
fælles fagforening”.

MICHAEL HJORTH, LÆRER

”Hvor nobelt det end er at kæmpe for 
alle andre uretfærdigheder i verden, så 
får jeg den tanke, at DLF i denne sag har 
brugt energi på noget andet end den 
primære opgave”.

CHRISTIAN KOUSTRUP, LÆRER

”I mine øjne er menneskerettighederne 
nogle helt fundamentale værdier, som 
vores samfund hviler og støtter sig på. For 
blot få år siden var det da også noget, de 
fleste partier, uanset om partifarven var 
rød eller blå, bakkede op om”.

KONNI NØRLEM, LÆRER

Uddrag af kommentarer til blogindlægget 
”Partipolitisk neutral – værdipolitisk 
aktiv” på folkeskolen.dk, hvor bloggeren 
Andreas Ravn Skovse giver udtryk for 
stolthed over, at DLF har deltaget i et 
opråb til regeringen om ikke at udvise 
syriske flygtninge.

Debat
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Den 25. maj skyder vi legene i gang. Klasserne 
skal i løbet af 3 uger dyste sammen som et hold i 
10 konkurrencer, som de gennemfører på skolen.

10 sjove og udfordrende 
konkurrencer

Til De virtuelle Skole Olympiske Lege er der præmier til 
vinderne på alle klassetrin (0.-8. klassetrin). Din klasse 
kan vinde en oplevelsesrig klassetur til Børnenes 
Hovedstad, Billund med alt betalt. Præmien inkluderer 
adgang til en eller flere af Billunds attraktioner: LEGO 
House, WOW Park, LEGOLAND og Lalandia.

Vind en klassetur til Børnenes 
Hovedstad med alt betalt!

Det hele kulminerer i et brag af en virtuel finalefest, 
der bliver sendt live direkte ud i klasselokalerne fra 
LEGO House i Børnenes Hovedstad, Billund.

Den store virtuelle finale

Læs mere og tilmeld din klasse på skoleol.dk

Skal din klasse være med?

Giv din klasse en unik idrætsoplevelse med fokus 
på fællesskab, færdighed og fairplay. 
Alle landets 0.-8. klasser er inviteret med! 

DE VIRTUELLE SKOLE 
OLYMPISKE LEGE
Styrk klassefællesskabet efter 
lang tid hver for sig

Intimiderende skoleledere til tjenstlig samtale nu

Alle ved, at der er plads til forbedring i sko-
len, men den kommer aldrig, hvis lærerne går 
omkring med jahatten trukket ned over øjne, 
ører og mund. Lærere, der tager velovervejet 
og kritisk til orde over for de pålæg, der kom-
mer ovenfra, er en af de vigtigste drivkræfter 
i kampen for en bedre skole. Ingen kan være 
tjent med, at samfundets bærende kulturinsti-
tution sander til i selvcensur, magtmisbrug og 
tavs fordummelse.

Nu viser en ny undersøgelse, at alt er ved det 
gamle. Hver tredje lærer tør ikke udtale sig kri-
tisk. En væsentlig brik i forklaringen på denne 
kritisable tilstand leveres ufrivilligt af skole-
lederformand Claus Hjortdal, der interviewes 
til fagbladet Folkeskolen i anledning af denne 
alarmerende undersøgelse. Man kunne med 
god ret forvente en skolelederformand, der ud-

trykte en eller anden grad af foruroligelse over, 
at en stor del af hans medlemmer åbenbart i 
strid med reglerne intimiderer deres underord-
nede, ledsaget af en generel betragtning om det 
indlysende behov for at gøre noget ved dette 
efterhåndende særdeles velbeskrevne problem. 
I stedet konstaterer en fodslæbende lederfor-
mand, at dette ikke indgår i den indbyrdes 
samtale i skoleledernes forum. Man må forstå, 
at det ikke skønnes vigtigt eller relevant.

I stedet for at tage det prekære spørgsmål op 
til overvejelse benytter Hjortdal anledningen 
til at fremture med indskærpelse af de ind-
skrænkninger i lærernes ytringsfrihed, der lig-
ger i reglerne. Han siger: “Jeg ville for eksem-
pel som leder blive smaddertosset, hvis lærere 
udtaler kritik i medierne, uden at de først er 
gået til tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræ-

sentant eller til ledelsen på skolen. Det er de 
systemer, vi har, og man skal respektere syste-
merne, inden man går videre til medierne”.

Disse ord fra skolelederformanden er i åben 
modstrid med Justitsministeriets vejledning fra 
2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed. Og 
som om det ikke var nok, ryger Hjortdal helt ud 
ad tangenten med tilføjelsen: “Det handler om 
kunder i butikken. Hvis man taler dårligt om 
sin egen skole, så kommer der færre kunder”.

Skolelederformandens ord er udtryk for en 
syg ledelseskultur i folkeskolen. På denne 
baggrund tilslutter jeg mig fuldt ud sociolog 
Rasmus Willigs konklusion i samme num-
mer af Folkeskolen: Ledere skal fyres for at 
knægte ytringsfrihed. Der skal skarp lud til 
skurvede hoveder.

Indlægget er forkortet af redaktionen.

 NIELS CHR. SAUER, pensioneret folkeskolelærer, tidligere medlem af DLF’s hovedstyrelse

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til 

fagbladet Folkeskolen på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folkeskolen.dk og tilsendte indlæg 

optages i bladet, i det omfang der er plads.
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Ingen anden uddannelse har inden for så 
kort tid været igennem så mange revisioner 
som læreruddannelsen. I 1991, 1997, 2006 og 
2013 har småjusteringer været kuren. Hvor-
for virkede de ikke? Hvad kan der gøres?  

Nu lægges der igen op til småjusteringer, 
men læreruddannelsen bliver ikke bedre af 
det. Tværtimod ser det ud til, at problemerne 
over årene er blevet mere massive. Søgningen 
er faldet, respekten for lærerarbejdet er for 
nedadgående, og frafaldet er iøjnefaldende.

Den seneste revision var en opsplitning i 
et utal af usammenhængende moduler og 
kompetencer. Modulopdeling er ikke svaret 
på helhed. Tværtimod. At man igen vil revi-
dere, er en tilståelsessag. Problemet er, at de 
studerende ikke lærer det grundlæggende 
håndværk godt nok. Håndværk er at kunne 
planlægge, udføre, evaluere og udvikle un-
dervisning. At udøve fagligt overskud i fage-
ne, der åbner porte for forundring hos ele-
verne. At kunne koble sig kommunikativt på 
elevers perspektiver og invitere dem ind i et 
tilhørs- og læringsfællesskab, hvor de ople-
ver sig som værdifulde deltagere, og at kun-
ne lede samarbejde om elevers læring  
og dannelse. 

Man har ved hver eneste revision talt om, 
at der skulle være et tættere forhold mellem 
teori og praksis. Det er blevet ved snakken. 
Uddannelsen skal vendes på hovedet, så det 
håndværksmæssige bliver udgangspunktet. 
Det hjælper ikke at øge praktikken, omforde-
le lidt på fagene, gruppere dem i nye sam-
menhænge eller omdøbe dem. Tværtimod. 

Det hjælper at indrette den, så der opøves 
håndværkskompetencer. Refleksion og eva-

luering af praksis er vigtige aspekter, men de 
skal trænes i forlængelse af gennemført 
praksis. Nu er det omvendt. Man øver sig 
teoretisk. Der introduceres til og læses teori 
om undervisning – (næsten) uden forbindel-
se til de studerendes konkrete erfaringer og 
knap nok til deres liv som elever. 

Undervisningen tager ofte udgangspunkt i 
generaliseringer og teoretiseringer. Det kal-
des deduktiv undervisning. Man kunne også 
kalde det øvelse i tørsvømning. Vi vil foreslå, 
at man begynder i vandet. Altså undervis-
ning med udgangspunkt i håndværket. Det 
kaldes induktiv undervisning. Det vil give 
oplevelser med både succeser og fejl. Det 
gode er, at der altid er noget, der går galt. 
Her er man nødt til at stoppe og korrigere og 
indprente sig, hvad der fik det gode til at ske. 
Det uovertrufne ved induktiv undervisning er, 
at den er intuitiv og naturlig. Det er sådan, vi 
spontant tænker og justerer på vores liv.

VEND UDDANNELSEN PÅ HOVEDET
Uddannelsen skal foregå på en læreruddan-
nelsesskole. Den er samtidig en folkeskole. 
Underviserkollegiet varetager undervisning 
af både skoleelever og lærerstuderende. 
Uddannelsen forløber i to søjler: en til fag 
og en til håndværk. Den første integreres i 
den anden. 

To år til faglig fordybelse og to til praktisk 
håndværkstræning. Den studerende er til-
knyttet samme skoleklasse i hele forløbet. 
Træning begynder fra dag ét og afsluttes 
med en praksisprøve (en professionsbache-
loreksamen). Den faglige kundskab, som 
erhverves uden for læreruddannelsesskolen, 

KRONIKKEN

Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på 
redaktionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, 
beder vi dig sende en synopsis pa cirka ti linjer med  

kronikkens hovedpointe og hovedargumentation. Skriv til 
folkeskolen@folkeskolen.dk, og angiv kronik i emnefeltet.

Mads Hermansen, lærer,  
uddannelses- og skoleudvikler  
i lærer- og efteruddannelse.

Ole Gade Lorentzen, lærer, 
praktikleder og underviser  
i læreruddannelsen.

Læreruddannelse skal 
repareres igen-igen
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bruges og indtænkes løbende i det praktiske arbejde på 
skolen. Fagdidaktik bliver således naturligt integreret.

En femårig version kan beskrives med udgangspunkt i 
samme fordeling af fag og træning som ovenstående. 
Forskellen er, at den studerende er ansat i 20 procent af 
tiden. I denne del af studietiden er den studerende ansat 
og aflønnet. Det vil forlænge studiet med et år og vil 
bidrage til mindst tre kvalitetsløft:  
• En udvidet mulighed for supervision og rutineringer af 

erhvervede kompetencer 
• Et mere robust grundlag for selvforsørgelse suppleret 

med SU 
• En styrket professionsidentitet, fordi den studerende 

også bliver kollega med sine undervisere.

Ansættelse vil være en ramme af mesterlæring. Det øger 
mulighed for refleksive processer i team om udvikling af 
undervisning og ledelse af samarbejde. Professionsidenti-
teten vil være under opbygning fra begyndelsen.  

Læreruddannelsesskolen skal have mindst 600 skole-
elever. Alle lærere skal være læreruddannede med over-
bygning af master eller kandidat inden for didaktiske 
relevante fagområder. Lærerstaben underviser de 600 
elever og de 60 lærerstuderende, som er i flow gennem 
skolen i deres uddannelse. Skole- og uddannelsesledel-
sen skal være udviklings- og forskningskompetente 
inden for skoleudvikling.  

To år skal bruges til faglig fordybelse, som har rele-
vans for folkeskolen. Disse forløb skal godkendes af 
den studerendes superviser og uddannelsesledelsen 
og vil kunne gennemføres mange steder i uddannel-
sessystemet. Niveauet skal være godkendt. Udbytte 
skal dokumenteres og eksamineres. 

Under de faglige fordybelsesperioder kan den stude-
rende fortsat have opgaver på skolen eller være helt 
frigjort. Der skal udformes rammestudieordninger med 
minimumskrav til fagkundskab i relevante og relativt 
brede faglige felter, så lærerkandidaterne vil kunne ind-
gå fleksibelt i folkeskolernes arbejdsfordeling. 

Den praktiske eksamination skal foregå på lærerud-
dannelsesskolen, og den varetages af den faste undervi-
serstab. Eksaminer i praktisk håndværkskompetence 
skal afvikles i praksis med efterfølgende eksamination af 
begrundelser, analyser og didaktiske refleksioner.

Hvert år dimitteres 15 lærere, og der optages 15 stude-

rende. Læreruddannelsesskolens faste personale skal 
aflønnes efter de nuværende normer for professions- 
højskolerne. 

Det er vores opfattelse, at denne omkalfatring af ud-
dannelsen er gennemførlig, men ikke uden udfordringer.

Fordelene er imidlertid så mangfoldige, at det er værd 
at arbejde mod realisering.

Fuldt udbygget vil der skulle oprettes omkring 70 
læreruddannelsesskoler fordelt over landet. Næsten en 
til hver kommune. Et godt bidrag til decentralisering.

Læreruddannelsesskolerne vil meget let kunne blive 
rollemodeller for udvikling og profession. Det vil højne 
respekten for lærerarbejdet.

Vi tror, at modstanden mod den revision, vi foreslår, vil 
være stor. Man kan mildne luften for det ved at supplere 
en midlertidig revision af den nuværende læreruddan-
nelse med åbning for forsøg med læreruddannelsessko-
ler i kommuner, som er interesserede. Disse kunne lø-
bende forskningsevalueres og danne et stærkt 
udgangspunkt for en endelig revision. Spæde ikkeevalu-
erede forsøg er påbegyndt i Esbjerg. 

PERSPEKTIVER
Den lærerstuderende er fra dag ét deltager i skolens liv. 
Derfor intet praksischok ved overgang til fast ansættel-
se. Uddannelsen tager udgangspunkt i håndværket, og 
læringen er induktiv mesterlæringspræget. 

Professionsidentiteten udvikles sammen med det 
tilhørende fagsprog, som benyttes under faglig sparring 
og i en kultur af refleksion over praksis. De studerende 
øver de håndværksmæssige færdigheder i rammer, som 
er indrettet til at understøtte til den kvalificerede selv-
hjælp. De studerende oparbejder gradvist det nødvendi-
ge repertoire af kompetencer. 

De studerende deltager i praksisforskning, i den in-
duktive skolepraksis, hvor man oparbejder sammen-
hængs- og teoretiske forståelser. 

Den læreruddannede skal naturligvis sikres ret til en 
relevant efteruddannelse. Derfor skal enhver ny lærer 
sikres ret til inden for en tiårig periode at få yderligere to 
uddannelsesår. Indhold her skal afstemmes med ledel-
sen på den skole, man bliver ansat på.

  
Se mere om tankerne bag en ny læreruddannelse i bogen: 
“Professionernes fundament”, M. Hermansen (redaktør), 
Dafolo 2019.

 ”Fuldt udbygget vil der skulle oprettes omkring 70  
læreruddannelsesskoler fordelt over landet”.



Fagligt netværk - Musik
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 ”Fuldt udbygget vil der skulle oprettes omkring 70  
læreruddannelsesskoler fordelt over landet”.

Hos Filmcentralen kan du finde 
inspiration og vejledning til at arbejde 
med film i undervisningen. Med en 
række forskellige undervisningsforløb 
kan du uanset klassetrin finde et 
forløb, der passer til dig og din klasse, 
hvor eleverne kan få en praktisk 
indføring i arbejdet med at producere 
film. Du kan blandt andet arrangere 
filmstafet både på mellemtrin og i 
udskoling, mens alle fra 1. til 9. klasse 
kan lege med at lægge lyd på gamle 
stumfilm. 

Du kan finde listen over de 
forskellige undervisningsforløb på 
Filmcentralens hjemmeside, hvor alt 
materiale ligger frit tilgængeligt. 

Skab filmkunst 
med dine elever 

Kig nærmere: filmcentralen.
dk/grundskolen/undervisning/
film-x-lav-film-i-cinemateket 

Vil du lære din klasse at tale om identitet på 
en nysgerrig og konstruktiv måde? Så kan 
du give dine elever en bred og nuanceret 
forståelse af kulturbegrebet i det nye 
undervisningsmateriale ”Kultur, identitet og 
drømme”. Her skal eleverne blandt andet 
reflektere over, hvilke kulturer de selv er en 
del af, hvilke sider de viser af sig selv 
sammen med andre, og hvordan forskellige 
kulturer påvirker deres drømme. 

Under forløbet vil eleverne stifte bekendt-
skab med en række unge mennesker, der 
alle deler deres erfaringer med at blive 
opfattet som flygtninge med en anden 
kulturel baggrund. Undervisningsmaterialet 
er blevet til i et samarbejde mellem DFUNK 
og Alinea, er udarbejdet til dansk i udskolin-
gen, og så er det gratis.

Find materialet: forstå.dk

Tal om identitet og 
kultur med dine elever

Spot/ved Freja Grooss Jakobsen/fgj@folkeskolen.dk

Ekstra støtte til udsatte familier

Læs mere: rodekors.dk/
vores-arbejde

Røde Kors tilbyder familier i udsatte 
positioner støtte til familielivet. Et tilbud, 
som kun er blevet mere aktuelt under 
coronanedlukningen. Og i en tid, hvor vi 

holder sammen ved at holde afstand, 
tilbyder Røde Kors desuden fast telefonisk 
kontakt til familier, der oplever et behov for 
støtte. Tilbuddet hedder ”Frivillige familie-
venner”, og den frivillige familieven tilbyder 
familierne støtte via samtaler om alt fra dét, 
der fylder i familierne lige nu, til skolegang, 
lektier og institution i en ny hverdag. 
Så har du et barn i din klasse, hvis familie 
har brug for ekstra støtte, kan du præsente-
re dem for en familieven. 
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INVITÉR VERDEN 
INDENFOR
Bliv værtsfamilie for en udvekslings-
student, der skal gå i skole i Danmark.

Ræk ud til vores værtskoordinator på 
gro.gerdsen@afs.org | 38322305 
for at høre mere.

Kom helt 
tæt på 

en anden 
kultur

Se jeres 
egen kultur i 

et nyt 
perspektiv

Få masser 
af gode 

oplevelser 
i familien

afs.dk AFS Interkultur afs_den
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VI GLEMMER 
FORDYBELSEN 
I ROMANEN

For stort fokus på analyse og fortolkning kan hæmme den fordybende 
litteraturlæsning, viser en ny ph.d. Uden dybdelæsningskompetence mister 
eleverne den oplevelse og indsigt, som er hele meningen med litteraturen, 
siger forskeren Kristiane Hauer. 

Jesper kan ikke se, hvorfor han skal læse 
romaner. “Ligesom ligninger i matematik. Jeg 
ved ikke, hvad jeg skal bruge det til, så jeg 
går ikke så meget ind i det, vel”. Jesper går 
i 8. klasse, og han kan jo godt læse – måske 
ikke så hurtigt. “Men jeg tænker, det får jeg 
nok heller ikke så meget brug for. Medmindre 
jeg får et arbejde, hvor jeg skal anmelde bøger 
hver halve time”. 

Sådan fortæller en af de elever, Kristiane 
Hauer har interviewet i sin ph.d., “Læsning og 
fordybelse”.  

“Med stort fokus på læsekompetence, 

læsehastighed, fortolkning og analyse har vi 
fået en masse elever, som kan læse, og de kan 
også fortælle, hvad hovedpersonerne hedder, 
og hvad de gør. Men de mangler dybdelæs-
ningskompetence, så de får ikke indre billeder 
og følelser med. Så kan man jo godt forstå, 
hvis det bliver så kedeligt, at de hellere vil 
gribe telefonen”, siger Kristiane Hauer.

Læsning er det klassiske sindbillede på 
fordybelse, og for nogle er det billedet på den 
ultimative migtid. Kristiane Hauer har længe 
været optaget af fordybelse, og hun har ofte 
studset over linket mellem læsning og for-

dybelse. Hun er cand.mag. i dansk og kunst-
historie, har undervist både børn og voksne i 
dansk, litteraturfag og kreativ skrivning og er 
skønlitterær forfatter.

“Hvad er det egentlig for en fordybelse, vi 
taler om, når vi siger læsefordybelse? Vi taler 
om det, som om det er noget eksotisk, og me-
get tyder på, at det er ved at forsvinde ud af 
privatkulturen. Er det så skolen, der skal sikre 
det? Og hvis det er, hvorfor har vi så ikke 
fokus på det i skolen?” siger hun.

Den undren fik hende til at undersøge, om 
man kan udvikle et begrebsapparat for, hvad 

ORD Pernille Aisinger
FOTO Thomas Arnbo

Dansk
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det vil sige at læse skønlitteratur fordybet, 
hvad der karakteriserer udskolingselevernes 
fordybende læsepraksis, og hvordan man kan 
fremme fordybet læsning af skønlitteratur i 
dansk. 

Hun besøgte tre 8.-klasser og analyserede 
deres litteraturundervisning. Derefter udvik-
lede hun et forløb, som lærerne gennemførte 
som en intervention, for at se, om man kun-
ne fremme den litterære dybdelæsning. Det 
forløb findes i ph.d.-afhandlingen sammen 
med en masse gode, konkrete råd til, hvor-
dan man som dansklærer kan øge fokus på 
dybdelæsningen. 

DEN ÆSTETISKE 
OPLEVELSE ER VIGTIG

Men hvad er litterær dybdelæsning? Kristiane 
Hauer definerer det ved hjælp af tre perspek-
tiver: en opmærksomhedsform, en oplevelses-
form og en refleksionsform. 

“Det kognitive niveau handler om opmærk-
somheden, der bliver fokuseret og koncentreret. 
Det er en monoaktivitet, hvilket er en af grun-
dene til, at den bliver så udfordret i en verden, 
der i stigende grad inviterer til multitasking”. 

“I oplevelsen spiller især den mentale bil-
leddannelse en afgørende rolle. Muligheden 
for at leve sig ind, få nye erfaringer, engagere 
sig og blive opslugt kan på en gang være selv-
forglemmende og bevidsthedsopbyggende. Og 
endelig er der refleksionsformen, som knytter 
sig til, at det er et skriftsprogligt medie, hvor 
der er distance mellem afsender og modtager, 
og hvor vi selv skal udfylde de tomme plad-
ser”, forklarer Kristiane Hauer. 

Er det så vigtigt at have denne kompetence? 
Det mener forskeren i høj grad. Af to årsager:

“Hvis man ikke får trænet den her måde at 
læse på, bliver det faktisk lidt svært at læse 
længere, sammenhængende tekster. Ligesom 
med sport er det nødvendigt at træne løben-
de, hvis man skal have en god grundform. 

Kristiane Hauer er cand.mag. i dansk og kunsthistorie og forsker i læsning og fordybelse. I sin ph.d. har hun fulgt litteraturforløb i tre 8.-klasser.

OM FORSKEREN
Kristiane Hauer er cand.mag. i 
dansk og kunsthistorie og forsker i 
læsning og fordybelse. Hun har 
desuden skrevet både danskfaglige 
bøger, digte, noveller og romaner. 
I ph.d.-afhandlingen ”Læsning og 
fordybelse – En teoretisk og 
empirisk undersøgelse af fordybet 
skønlitterær læsning med særligt 
fokus på unge læseres romanlæsning 
i faget dansk” har hun fulgt og 
analyseret litteraturforløb i tre 
8.-klasser og derefter iværksat et 
forløb i klasserne for at afprøve, 
om der kan rykkes ved elevernes 
oplevelse af at arbejde med 
romaner.
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Kristiane Hauer satte eleverne til at 
finde en god bog, et roligt sted og så 
ellers fordybe sig i den oplevelse, som 
litteratur kan give os.
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Ellers får vi generationer, der vil have svært ved at læse længere 
tekster, hvilket jo stadig er nødvendigt på ungdoms- og videregående 
uddannelser”.

“Den anden årsag er, at hvis vi vil have litteratur som en del af 
danskfaget, så må vi sikre os, at eleverne ikke alene kan analysere 
og fortolke kortere tekststykker, men faktisk oplever at fordybe sig i 
litteraturen, også i længere tekster. Skønlitteraturen bliver skrevet for 
at give læseren en æstetisk oplevelse, og det er værdifuldt i sig selv, 
fordi det åbner for at forstå verden og en selv”.

MANGLER SPROG TIL AT 
TALE OM OPLEVELSEN

Kristiane Hauers oplevelser i 8.-klasserne var, at der er masser af 
fokus på læsning og også på litteratur. Men ikke på at læse litteratur 
som dybdelæsning i eget tempo.

“Vi italesætter ikke det værdifulde i at læse på den her måde. Og 
det er på ingen måde en kritik af dansklærerne, for jeg oplever, at 
de faktisk virkelig gerne vil det. Men når vi tester læsekompetence i 
forhold til læsehastighed, skimning og punktlæsning, er det ikke ve-
jen til dybdelæsning. Samtidig mangler vi faktisk et sprog for de her 
samtaler: Hvorfor fik bogen mig til at grine eller græde? Er det noget 
i måden, den er skrevet på?”

Hun peger på, at læreren er en vigtig rollemodel – sidder hun eller 
han selv og læser fordybet, mens børnene skal læse? Hun ser også 
en tendens til, at man springer for hurtigt til analyse og fortolkning. 
Måske fordi læreren er mere trænet i at indleve sig og derfor tror, at 
eleverne har fået oplevelsen og nu er klar til analysen. 

“Men hvis man springer oplevelsen over, bliver analysen en slags 
matematik, og så bliver det meningsløst for eleverne”. 

Derfor valgte Kristiane Hauer som benspænd i sin intervention helt 
at tage litteraturanalyse og fortolkning ud. Til gengæld blev der sat 
fokus på oplevelsesorienterede gruppesamtaler blandt eleverne og 
metarefleksioner over deres egen læseopmærksomhed og -oplevelse. 
Og hun mener sagtens, at man kan nå fagets mål, selv om man nogle 
gange dropper den klassiske analyse og fortolkning.

Eleverne blev sendt ud på en rammesat og stilladseret roman-
jagt. Første skridt er, at eleverne selv vælger en bog, som de finder 
meningsfuld – en kompetence, langtfra alle elever besidder. Næste 
skridt er at læse bogen et sted, hvor man føler sig godt tilpas og har 
ro til dybdelæsning. Og derfra kan refleksionen og samtalen om ople-
velsen begynde. 

“Jeg kunne se, at der er mange forskellige ting i spil i forhold til 
dybdelæsningen. I første omgang er der tre vigtige faktorer: Valget 
af tekst, som har stor betydning for, om fordybelsen indtræffer. Hvor 
trænet den enkelte elev er i at læse opmærksomt og indlevet. Og 
hvor de læser”, fortæller Kristiane Hauer. 

Her er det moderne klasserum en udfordring, fordi eleverne typisk 
sidder ved firemandsborde på hårde stole med konstant forstyrrelse. 

FAGLIGE NETVÆRK 
Vær med i fællesskabet på 
folkeskolen.dk/dansk
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“Når vi skal fordybe os i noget, støder vi 
ofte på en indre modstand, og den er svær at 
overvinde, hvis der hele tiden er mulighed for 
at hoppe ud af koncentrationen”.

SE KONCENTRATION 
SOM EN KOMPETENCE

Mange steder bliver der læst i læsebånd, men 
den situation minder sjældent om det, elever-
ne i Kristiane Hauers interview beskriver, når 
de faktisk oplever, at de fordyber sig i læs-
ning. Kristiane Hauer så både en positiv og en 
negativ dybdelæsningsspiral.

“Den positive dybdelæsningsspiral ses hos 
elever, der i forvejen er læseglade og trænede 
i at fordybe sig i læsning. De er typisk også 
gode til at finde frem til tekster, de kan for-
dybe sig i, og til at rammesætte en fordybet 
læsesituation. Og hvis de ydre faktorer ikke er 
optimale, er de alligevel gode til at overvinde 
læsemodstanden. Dermed styrker de hele 
tiden deres læsemotivation og træner dybde-
læsningen”, forklarer hun.

På den anden side oplever de elever, som 
er mindre læsende og læseglade, den negative 
dybdelæsningsspiral.

“De har svært ved at finde frem til tekster, 
der interesserer dem, at rammesætte en fordy-
bet læsesituation, og de har svært ved at holde 
fokus. Det betyder, at de sjældnere eller slet 

ikke oplever at fordybe sig nydelsesfuldt i læs-
ning. Og det bekræfter dem i, at læsning ikke 
er særlig behageligt eller meningsfuldt, og gør, 
at de ikke selv tager initiativ til at praktisere – 
og dermed træne – dybdelæsning”.

Oven i disse to spiraler viser Kristiane Hau-
ers studie, at litteraturdidaktikken i forhold til 
fordybet litterær læsning kan virke både hæm-
mende og fremmende på dybdelæsning.

“Den litteraturdidaktik, der blev praktiseret 
i det første forløb, jeg så – som fremmede 
en formålsorienteret og refleksivt distanceret 
læsetilgang – virkede hæmmende på elevernes 
opmærksomheds- og indlevelsesmæssige 
fordybelse”. 

Kristiane Hauer mener derfor, at hvis vi 
skal bevare litteraturundervisningen i folke-
skolen, så skal vi også betragte den litterære 
dybdelæsning som en kompetence, der skal 
trænes, og hvor man ser oplevelsen som vær-
difuld i sig selv. 

“Det betyder ikke, at vi skal holde op med 
at analysere og fortolke, men at vi skal give 
det andet fokus også – og helst før vi går til 
analysen. Når man taler om det 21. århundredes 
kompetencer, der lidt populært benævnes de fire 
k’er: kritisk tænkning, kommunikation, kollabo-
ration og kreativitet, så peger mit studie på, at 
der er behov for et femte k – for koncentration”. 

folkeskolen@folkeskolen.dk

KOM I GANG MED 
DYBDELÆSNING
Skab betingelser for, at eleverne 
får en reel oplevelse af at have 
fordybet sig i en længere litterær 
tekst. Dels ved at tænke meget i 
tekstvalget. Enten noget, som hele 
klassen vil blive opslugt af, eller  
arbejd også med at lade dem vælge 
bøger selv. 

Rammesæt læseaktiviteten, så 
eleverne kommer væk fra de 
almindelige pladser, men får lov til 
at læse for eksempel i naturen 
eller i en sofagruppe eller på 
gulvet. Undersøg sammen med 
eleverne, hvor det er godt at læse. 
Find gode læsesteder sammen. 

Italesæt dybdelæsningen i 
danskundervisning – også at det 
kan være udfordrende at holde 
koncentrationen gennem en hel bog, 
men at det vigtigste er, at man 
indlever sig og oplever bogen, ikke 
hvor mange sider man har læst. 

Sæt sprog på oplevelse og 
indlevelse og giv plads til det i 
diskussioner om bøgerne.

Det kræver mod at forandre verden – ens egen verden og den 
verden, der omgiver os. Uanset om det er mod, til at være den 
man er, mod til at sige fra, hvis nogen bliver mobbet, eller 
mod til at kaste sig ind kampen om at redde klimaet. 
Mediekonkurrencen 2021 inviterer elever i 6.-10. klasse til at 
reflektere over og skrive om mod, der forandrer verden. 

Tilmeld din klasse og vær med i et lærerigt forløb, hvor klassen 
skal lave deres egen avis med artikler inden for emnet. Vinder-
præmien er 5.000 kr. til klassekassen, og vinderne bliver kåret 
til et stort event i JP/Politikens Hus.  

Konkurrencen foregår i ugerne 38-46 i 2021. 

Læs mere og 
tilmeld klassen på 

newsdesk.dk.

Dansk
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Anbefalinger Maria Roneklindt, lærer på Byskovskolen 
i Ringsted Kommune og faglig rådgiver 
for engelsknetværket på folkeskolen.dk
Foto: Lars Just Fortalt til Ida Juel Koll 

Musik fanger de fleste. Derfor har jeg brugt 
lyricstraining.com en del i min undervisning. 
Det er en hjemmeside, hvor man kan vælge 
imellem engelsksprogede sange, og så gælder 
det om at taste sangteksten ind korrekt på 
engelsk, samtidig med at musikken spiller. Det 
kan gå mere eller mindre stærkt, alt efter 
hvilket niveau man vælger. Man kan for eksem-
pel vælge en sang, som eleven kender i 
forvejen, for at gøre det nemmere.  

Jeg bruger det typisk som et "brainbreak" 

sidst på dagen eller midt i et modul, så eleverne 
lige kan få tømt hovedet. Samtidig med at det 
er sjovt, hører eleverne også engelsk og bliver 
tvunget til at skrive det hurtigt. Hjemmesiden 
giver point efter, hvor mange ord man rammer 
rigtigt. 

Det er mest oplagt til mellemtrin og udskoling, 
både fordi det er for svært for indskoling, og 
fordi det kræver en computer eller tablet. 

Hjemmeside Skriv  
sangteksterne ned, 
imens musikken spiller

Det er sjovt for både lærere og elever at se, 
hvordan familien i tv-serien "The Simpsons" 
oplever Danmark og dansk kultur på en ferie til 
København. Det er selvfølgelig satire, men min 
erfaring er, at det leder til en større snak om, 
hvordan udlændinge ser på os udefra. Når 
eleverne synes, det er sjovt, bliver det også 
nemmere for dem at snakke engelsk foran 
klassen. De kan faktisk helt glemme, at de 
taler et fremmedsprog. Jeg har nogle gange lagt 
det ind i et længere forløb om USA og Danmark. 
Det har været med stor succes, fordi de fleste 
elever kan relatere til familien Simpson. 

Jeg vil anbefale afsnittet til udskolingen, 
fordi det er ret sarkastisk, men også på grund 
af det sproglige niveau. Hvis man viser det til 
mellemtrinnet, kan man med fordel sætte 
danske undertekster på. Det er afsnit 20 i 
sæson 29, og det varer kun 21 minutter, så det 
er nemt at bruge i én lektion. Afsnittet kan 
streames fra Disney+ eller Amazon Prime 
Video, hvis man har abonnement. Hvis det skal 
bruges til at vise i klassen, kan man købe 
afsnittet for 2,99 dollars på Amazon. 

Film Snak om, hvordan 
familien Simpson  
oplever dansk kultur “The Simpsons”, afsnit 20 i sæson 29

lyricstraining.com 

Den amerikanske podcastserie "My Favorite 
Murder" handler om amerikansk våbenkultur. 
Her opdager eleverne, at det ikke kun er den 
amerikanske våbenlovgivning, som er anderle-
des, men hele det amerikanske system. I afsnit 
21 omtales Brenda Ann Spencer, der som 
teenager begik et voldsomt skoleskyderi. Hun 
havde psykiske og sociale problemer, som 
systemet ikke opfangede. På den måde kan 
podcasten starte en diskussion om både den 
frie våbenlovgivning og skoleskyderier, men 
også om hvordan det amerikanske samfund er 
bygget op sammenlignet med det danske. 

Denne episode er nærværende for eleverne, 
fordi Brenda Ann Spencer kun var 16 år og en 
skoleelev som de selv. Eleverne bliver virkelig 
fanget af historien og emnet. De spørger tit 
efter, om de kan få mere af emnet "guns and 
violence in the US". Podcasten vil jeg anbefale 
til udskolingen, og den kan streames gratis på 
Spotify, hvis man accepterer reklamer. Kan også 
findes direkte på hjemmesiden.

Podcast Nuancér  
diskussionen om  
amerikansk våbenkultur

myfavoritemurderreadinglist.com/
brenda-spencer 
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Anmeldelser

Vejledning på den  
helt store klinge

Forstå dine elever

Der er meget godt at sige om både filosofien, inten-
tionerne og de praktiske øvelser i “Eksistentiel vej-
ledning”. Bogen giver i høj grad anledning til reflek-
sion over, hvad (uddannelses)vejledningens væsen 
og inderste kerne er – og om det er det, vi leverer.

Det kan virke voldsomt at sætte emner som 
døden, meningen med livet, værdier og FN's 
bæredygtighedsmål på dagsordenen i uddannel-
sesvejledningen, men det er ikke desto mindre 
emner, som det anbefales at tage fat på i den eksi-
stentielle vejledning.  

Når vi skal forstå og håndtere vanskelige skolesitu-
ationer, er det helt afgørende at se på børns hand-
linger og deltagelse. Denne og andre pointer udfol-
des i en velskrevet bog om inklusionsmuligheder, 
hvor børns perspektiver er centrale, og de voksne 
gives konkrete redskaber til at udforske disse.

“Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder”  
henvender sig ifølge forfatteren selv til alle, der er 
interesserede i og prøver at forbedre børns skoleliv. 
Forfatteren har i to år fulgt en gruppe 8-11-årige 

Metodisk bliver man taget trygt ved hånden af 
Inger-Lise Lund Petersen med fyldige afsnit om 
både facilitering og en mængde af praktiske øvel-
ser lige til at kopiere.

I det aktuelle vejledningslandskab er det svært 
at få øje på, hvordan der skal skaffes såvel tid 
som mulighed for disse dybt eksistentielle (grup-
pe)samtaler i grundskolevejledningens regi – men 
det skal ikke lægge hverken bogen eller forfatte-
ren til last. Man kan håbe, at den vil blive læst og 
blive anledning til gode og selvransagende sam-
taler – måske endda eksistentielle samtaler – i 
vejlederkredse om, hvad det er, vi går og gør.

skoleelever gennem deltagerobservationer, situere-
de samtaler med børn og voksne og interview med 
udvalgte børn.

Undervejs inddrages cases fra skolen, der fint 
eksemplificerer de beskrevne skolevanskeligheder, 
teorier til at forstå vanskelighederne og handle-
muligheder. Endvidere afsluttes kapitlerne med 
opsamling, opmærksomhedspunkter, handlemulig-
heder og spørgsmål til drøftelse.

Denne bog giver nogle meget konkrete og kva-
lificerede bud på, hvordan vi kommer videre, og 
derfor kan jeg varmt anbefale den.

Eksistentiel vejledning
At skabe mening i skole, 
uddannelse og arbejdsliv

UDDANNELSESVEJLEDNING

Inger-Lise Lund Petersen
220 sider
280 kroner
Dansk Psykologisk Forlag 

Skolevanskeligheder og 
inklusionsmuligheder
Fra et børneperspektiv

INKLUSION

Christina Holm Poulsen 
160 sider
225 kroner
Hans Reitzels Forlag

О ANMELDELSE AF GITTE BRUN 

 ANMELDELSE AF CHRISTINA KROLMER

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1865426

Hele anmeldelsen

folkeskolen.dk/1870275

Kursuskatalog 
21/22
skoleidraet.dk/kurser
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I Lejre Kommune ønsker vi, at alle elever oplever sig som en del 
af berigende fællesskaber, hvor de trives og udvikler sig både 
fagligt, socialt og personligt.

I Lejre Kommune skaber vi sammen suveræne skoler, hvor alle 
børn bliver udfordret og dermed får det bedst mulige afsæt for 
fremtiden. Vi søger lige nu kolleger, der brænder for de samme 
værdier, og som er klædt godt på til at løfte opgaverne.

Vores Sted er Lejre Kommunes vision. Det er en kernefortælling 
om alt det, borgerne værdsætter mest ved livet i Lejre Kom-
mune: Frirum, fællesskaber og natur. Vi stræber efter, at hvert 
enkelt barn og ung trives og lærer så meget, som han eller hun 
kan. Ansvaret for alle børn og unges trivsel og læring ligger i et 
tæt samarbejde mellem forældre, fagprofessionelle og børnene 
selv.

I lokalaftalen mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerfor- 
ening, er der fokus på vores fælles målsætning om at skabe 
størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt ar-
bejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. Det gør vi 
blandt andet ved, at skolens medarbejdere arbejder tæt 
sammen i selvstyrende team understøttet af ledelsens plan-
lægning af teamets mødetid. Vi stræber efter, at medarbej- 
dernes professionelle råderum udvides og styrkes i kraft af det 
selvstyrende teamsamarbejde. Der er aftalt en fast forbere-
delsesfaktor på 0,5 af undervisningstiden. Desuden er der aftalt, 
at nyuddannede lærere maksimalt har 750 timers undervisning.

Vi lægger sidste hånd på vores nye skolevision lige nu, som vil 
være gældende fra næste skoleår. Du kan læse mere om Lejre 
Kommune på https://www.lejre.dk/

Ansøgningsfrist onsdag den 26. maj 2021 kl. 12.00.

På skolernes hjemmesider kan du læse mere om de kon-krete 
stillinger, hvad skolerne forventer af ansøgerne og hvordan du 
søger stillingen. Hvis du søger om ansættelse ved flere skoler, 
skal du sende en ansøgning til hver skole.

Allerslev Skole: Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre
https://allerslev-skole.aula.dk
Allerslev Skole søger 2 lærere til indskolingen.
Fag: Dansk, matematik, idræt, natur/teknologi, gerne billed-
kunst, håndværk og design eller musik.

Bramsnæsvigskolen: Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge
https://bramsnaesvigskolen.aula.dk/nyheder
Bramsnæsvigskolen søger 1-2 lærere og 1 inklusionspædagog.
Fag: Kreative fag/håndværk og design, matematik i 1.-5. kl., 
engelsk/tysk, ”pige”-idræt i 6.-9. kl., natur/teknologi.

Firkløverskolen: Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby
https://firkloeverskolen-lejre.aula.dk/ 
Firkløverskolen søger 1-2 lærere til mellemtrin / udskoling i en 
bred vifte af fag – og meget gerne en læsevejleder.

Hvalsø Skole: Skolevej 5, 4330 Hvalsø
https://hvalsoe-skole.aula.dk/   
Hvalsø Skole søger 3 lærere.
Fag: Dansk, engelsk, idræt, håndværk/design, fysik/kemi,
samfundsfag, kristendom, biologi, tysk og musik.

Kirke Saaby Skole: Bogøvej 11, 4060 Kirke Saaby
http://kirkesaaby-skole.aula.dk
Kirke Saaby Skole søger en børnehaveklasseleder, en lærer 
til Væksthuset og en barselsvikar til matematik og naturfag i 
udskolingen.

Trællerupskolen: Herslevvej 23 A, Gevninge, 4000 Roskilde
https://traellerupskolen.aula.dk/ny-paa-skolen
Trællerupskolen søger 2 lærere og 1 barselsvikar. 
Fag: Håndværk og design, matematik, engelsk, idræt, musik i 
indskoling/mellemtrin og gerne tysk i udskolingen. Barselsvikar: 
dansk og idræt i indskolingen. 

Vil du være med til at løfte vores ambitioner for skoleområdet?
Lejre Kommune søger lærere og pædagoger

Lærerjob.dk
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Lærerjob.dk

Vi søger en lærer med dansk og AKT 
0.-5. klasse og en lærer med dansk og 
fransk 6.-9. klasse.
Begge stillinger ønskes besat med start 
1. august 2021.

Ansøgningsfrist er 28. maj 2021 og vi 
kalder løbende til samtaler.

Læs mere og søg stillingerne på: 
www.lærerjob.dk
 

Sankt Petri Skole har 
2 lærerstillinger ledige

Sankt Petri Skole, Larslejsstræde 5, 1451 København

Tagaskolen er en STU, der underviser unge med indlærings-
vanskeligheder, psykisk sårbare unge samt unge med gennem-
gribende udviklingsforstyrrelse inden for auti sme og AD-
HD-spektret.

Skolen har eksisteret siden 2011, og har der 4 afdelinger 
hvor to ligger i København, en Helsingør og en på Bornholm.

Du skal som lærerudannet gerne være linjefagsuddannet 
eller have linjefagskompetence i faget matemati k og/eller 
dansk.

Sti llingen er fuld ti d og ønskes besat senest 1. august 
2021.

Ansøgningsfristen er 15. juni 2021.

Se hele sti llingsopslaget og søg jobbet på 
www.lærerjob.dk

Tagaskolen STU København og Bornholm 
søger læreruddannet/pædagoguddan-
net underviser med gode relati onelle 
kompetencer

Jobannoncer
fra

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 

så kommer du direkte til annoncen.  

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

Naviger til den region, der er relevant for dig,  

og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

JYLLAND

Rønde Efterskole, 8410 Rønde
 
Vil du stå i front for Rønde Efterskole? 

• Ansøgningsfristen er den 24. maj 2021

Kvik-nr. 82044282

1 eft erskolelærer ti l fysik/kemi - og fodbold eller 
spring og fællesgymnasti k og 1 eft erskolelærer 
ti l spring og fællesgymnasti k.

Vi udvider elevtallet fra 120 ti l 143 og søger derfor nye 
kollegaer.

Du bliver en del af en eft erskole, hvor vi arbejder ud fra 
fælles værdier, og ud fra vores mott o om at turde prøve, 
og prøve igen.

Læs meget mere om eft erskolen og de forskellige fag på: 
www.eft erskole.nu

Løn og ansætt elsesforhold eft er overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC.

Begge sti llinger har ansøgningsfrist mandag den 24. maj 2021.

På www.lærerjob.dk fi nder du begge opslag, her kan du 
læse mere og søge sti llingerne.

Vi søger to lærere pr. 1 august 2021
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SJÆLLAND & ØER

Marienhoffskolen, 8550 Ryomgård

Marienhoffskolen søger lærer med 
specialpædagogiske kompetencer
• Ansøgningsfristen er den 20. maj 2021

Kvik-nr. 81996901

Østhimmerlands Ungdomsskole, 9574 Bælum

Kunstlærer på ØU – efterskolen for  
det kreative og kunstneriske
• Ansøgningsfristen er den 14. maj 2021

Kvik-nr. 82019496

Kochs Skole, 8000 Aarhus C

Kochs Skole i Aarhus søger 2 lærere til 
barselvikariater pr. 1. august 2021
• Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021

Kvik-nr. 82024325

Højer Design Efterskole, 6280 Skærbæk
 
Lærer til fuldtidsstilling på efterskole 

• Ansøgningsfristen er den 29. maj 2021

Kvik-nr. 82029749

STUK, Sønderjyllands Gymnasie, Grundskole og Kostskole, 6520 Toftlund
 
Lærer til grundskolen på STUK 

• Ansøgningsfristen er den 20. maj 2021

Kvik-nr. 82029752

Dafolo A/S, 9900 Frederikshavn
 
Pædagogisk konsulent til skoleområdet 

• Ansøgningsfristen er den 22. maj 2021

Kvik-nr. 81997133

FYN & SYDFYNSKE ØER

Stokkebækskolen, 5884 Gudme

Outdoor- og naturfagslærer søges  
til Stokkebækskolen
• Ansøgningsfristen er den 20. maj 2021

Kvik-nr. 81986165

Ærø Kommune, 5970 Ærøskøbing

Marstal Skole på Ærø søger  
3 nye lærere og en børnehaveklasseleder
• Ansøgningsfristen er den 20. maj 2021

Kvik-nr. 82029743

Køge Kommune, 4600 Køge
 
Viceskoleleder til Ejby Skole 

• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 81985189

Københavns Kommune, 2100 København Ø

Skoleleder med stort og strategisk  
overblik til ny specialskole
• Ansøgningsfristen er den 23. maj 2021

Kvik-nr. 81985452

Krebs Skole, 2100 København Ø

Krebs Skole søger afdelingsleder
• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 82014133

Københavns Kommune, 2700 Brønshøj

Afdelingsleder for udskolingen  
på Husum Skole
• Ansøgningsfristen er den 28. maj 2021

Kvik-nr. 82014272

Buddinge Skole, 2860 Søborg
 
Faglig leder for udskolingen til Buddinge Skole 

• Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021

Kvik-nr. 82019246

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Leder af nyt specialtilbud i  
Høje-Taastrup Kommune
• Ansøgningsfristen er den 14. maj 2021

Kvik-nr. 82024935

Køge Kommune, 4600 Køge
 
Viceskoleleder 

• Ansøgningsfristen er den 27. maj 2021

Kvik-nr. 82044349

Sportsefterskolen Sjælsølund, 2970 Hørsholm

Sportsefterskolen Sjælsølund søger en 
matematik- og tysklærer pr. 1. august 2021
• Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021

Kvik-nr. 81959359

Landsbyskolen, 2300 København S

Landsbyskolen søger en fuldtidslærer til 
fastansættelse pr. 1. august 2021
• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 81964471

Christiansø Skole, 3760 Gudhjem
 
Lærer til Christiansø Skole 

• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 81965775



46

Lærerjob.dk

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj

Er du vild med indskoling?  
Lærer søges til Vejlebroskolen
• Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021

Kvik-nr. 81992135

Køge Kommune, 4600 Køge

Ambitiøse lærere  
– høje ambitioner og højt til loftet
• Ansøgningsfristen er den 20. maj 2021

Kvik-nr. 82003559

Køge Kommune, 4140 Borup

Lærer til Borup Skole – dansk, indskoling 
og specialundervisning
• Ansøgningsfristen er den 18. maj 2021

Kvik-nr. 82014497

Halsnæs Kommune, 3390 Hundested

Vi tilbyder det bedste lærerjob  
i stærkt lokalt fællesskab
• Ansøgningsfristen er den 23. maj 2021

Kvik-nr. 82018479

Sankt Petri Skoles grundskole, 1451 København K

Sankt Petri Skole søger en lærer med dansk  
og AKT, 0.-5. klasse, med start 1. august
• Ansøgningsfristen er den 28. maj 2021

Kvik-nr. 82019242

Københavns Kommune, 2700 Brønshøj

Dygtig matematiklærer søges til  
fast stilling på Tingbjerg Skole
• Ansøgningsfristen er den 12. maj 2021

Kvik-nr. 82019244

Solvangskolen, 3520 Farum
 
Er du Solvangskolens nye fransklærer? 

• Ansøgningsfristen er den 21. maj 2021

Kvik-nr. 82024199

Sankt Petri Skoles grundskole, 1451 København K

Sankt Petri Skole søger en lærer med dansk  
og fransk, 6.-9. klasse, med start 1. august
• Ansøgningsfristen er den 28. maj 2021

Kvik-nr. 82024200

Egedal Kommune, 3650 Ølstykke

Søhøjskolen søger en kompetent vejleder/
dansklærer på fuld tid!
• Ansøgningsfristen er den 12. maj 2021

Kvik-nr. 82026196

Solvangskolen, 3520 Farum

Solvangskolen mangler dig, som  
brænder for matematik
• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 82029507

Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 2880 Bagsværd

Bagsværd Kostskole og Gymnasiums 
grundskole søger lærer
• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 82030259

Hornbæk Skole, 3100 Hornbæk

Matematik- og naturfagslærer  
til Hornbæk Skole
• Ansøgningsfristen er den 25. maj 2021

Kvik-nr. 82030452

Københavns Kommune, 3630 Jægerspris
 
Skolelærer til Døgninstitutionen Nexus 

• Ansøgningsfristen er den 31. maj 2021

Kvik-nr. 82029919

Hørsholm Kommune, 2960 Rungsted Kyst

Rungsted Skole søger ambitiøs lærer  
med linjefag i dansk til indskolingen
• Ansøgningsfristen er den 12. maj 2021

Kvik-nr. 81973631

Store Magleby Skole, 2791 Dragør
 
Lærer til Store Magleby Skole 

• Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021

Kvik-nr. 81985191

Den lille Skole, 2800 Lyngby

Barselsvikar til Den lille Skole
• Ansøgningsfristen er den 12. maj 2021

Kvik-nr. 81990951

Gribskov Efterskole, 3210 Vejby
 
To efterskolelærere søges 

• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 81991936

Det frie Gymnasiums grundskole, 2200 København N

Grundskolen på Det frie  
Gymnasium søger lærer
• Ansøgningsfristen er den 11. juni 2021

Kvik-nr. 81971916



F o l k e s k o l e n   0 9   2 0 2 1   47 

Lærerjob.dk

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

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.

Flønghuset, 2640 Hedehusene
 
Flønghuset søger lærer 

• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 82030377

Tagaskolen, 2200 København N

Tagaskolen søger læreruddannet/
pædagoguddannet underviser
• Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021

Kvik-nr. 82030266

Halsnæs Kommune, 3300 Frederiksværk

Vi søger nye lærere til indskolingen og 
udskolingen på Frederiksværk Skole
• Ansøgningsfristen er den 24. maj 2021

Kvik-nr. 82031264

Peder Lykke Skolen, 2300 København S

Lærere til ny specialklasserække for  
børn med autisme på Peder Lykke Skolen
• Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021

Kvik-nr. 82044720

Søndermarkskolen, 2000 Frederiksberg

Søndermarkskolen på Frederiksberg søger 3 
dansklærere til indskoling og mellemtrin
• Ansøgningsfristen er den 20. maj 2021

Kvik-nr. 82045273

Odsherred Kommune, 4573 Højby
 
Ressourcekonsulent 

• Ansøgningsfristen er den 14. maj 2021

Kvik-nr. 82024053

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

Engageret og udviklingsorienteret 
inklusionslærer til Skolen ved Bülowsvej
• Ansøgningsfristen er den 27. maj 2021

Kvik-nr. 82030325

Søndermarkskolen, 2000 Frederiksberg

Søndermarkskolen på Frederiksberg  
søger en matematiklærer til indskolingen
• Ansøgningsfristen er den 20. maj 2021

Kvik-nr. 82045272

Yoga, vandreture og 
fællesskab på Samsø

Det er i uge 30. Vi bor på det 
smukke Dansebjerg. Vi spiser 
og er aktive sammen.

Telefon: 40 29 74 36
https://www.sup-event.dk/

Sommerferie i Aarhus

Hyggeligt hus i solrig have 5 
km fra Aarhus C. Tæt på skov, 
bus, indkøb og 3 km til fin 
badestrand.

Telefon: 29 88 66 97

Læsø (ca. 2 km fra 
Vesterø) i skoleferien

Dejligt lille Kalmarhus fra 
1980, 56 kvm m. brændeovn, 
på stor dobbelt naturgrund 
udlejes billigt.

Telefon: 23 71 77 38

Feriehus på Sydsamsø

Skønt ældre hus i Ørby med 
have udlejes i uge 27, 28, 31 og 
32. God plads til 4-5 pers. Pris 
pr. uge 3.900 kr.

Telefon: 40 95 47 96



48

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

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

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

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

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

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

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

Næste nummer af

 
udkommer torsdag den 27. maj 

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 10 
Blad nr. 11
Blad nr. 12

10. maj

25. maj

8. juni

27. maj

10. juni

24. juni

17. maj

1. juni

16. juni
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151.000 LÆSERE 

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

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

Cvr-nummer: 36968559

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

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

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

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

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger  
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Freja Grooss Jakobsen
fgj@folkeskolen.dk 

Ida Juel Koll
ijk@folkeskolen.dk 

Helle Lauritsen 
hl@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

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

Faglige netværk 
Jennifer Jensen (orlov) 
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Cathrine Bangild 
community manager 
cbai@folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk 
De bedste professionsbachelor- 
og diplomprojekter fra lærer-
uddannelsen og skoleområdet. 
I samarbejde med Danske 
Professionshøjskoler. 

Forsidefoto:  
Michael Drost-Hansen
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Formand 
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet eer aale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked 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: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her kan 
du få oplyst, om du skal henvende dig 
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension 
mv., om kredskontorets åbningstid, 
adresser og telefonnumre.

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

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

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan an-
søges direkte på vores  
hjemmeside www.dlf-laan.dk

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Lærergerningen fordrer omstillingsparathed, 
det ligger nærmest i jobbeskrivelsen, og 
mange synes ligefrem, at det er en del af 
charmen. Gennem de seneste mange, 
mange måneder er der dog trukket så store 
veksler på pligtopfyldende læreres velvillige 
tilpasningsevner, at en vis omstillingstræthed 
har indfundet sig. “For ikke at sige 
-udmattelse”, tilføjer en lærer. 
Læreren fortsætter: “Men så følger man op 
med en ‘gradvis genåbning’, hvor det 
ustandseligt vælter ned med centrale 

retningslinjer, der giver akutte omslag og 
konstante skemaændringer: Så ude, så inde, så 
store, så små, så håb, så frygt, så forståelse, så 
rovdrift, så fysisk, så virtuelt, så fysisk og virtuelt, 
så hen på skolen, så hjem igen, så halvdelen, så 
fire ud af fem, så 80 procent, så alligevel ikke. 
Nej, det er ikke nemt – men når man så topper 
det hele med pludselige tilbagerulninger og 
automatiske nedlukninger og tragikomiske 
sogneregler, så bør det ikke komme bag på 
nogen, at en fladtrådt lærerstands reaktion 
bliver: omstillings-tager-I-fucking-pis?”

Inspireret af livetransmitterede fodboldkampe her 
under corona har flere lærere valgt at lægge kunstig 
baggrundsstøj ind, når de underviser online. Den 
ønskede effekt er en mere realistisk stemning i forhold 
til at sidde foran 28 slukkede mikrofoner – og ofte 
samme antal kameraer.

”Men sådan en god, summende blanding af 
småsnak og stoleskramlen og råb og computerlyde og 
ventilationsbrummen, den giver altså bare en mere 
autentisk følelse af at være der selv”, forklarer en 
lærer, som er blevet ekstra opmærksom på behovet, 
nu hvor fjernundervisningen kun fylder en mindre del 
af dagligdagen. 

”I øvrigt lægger jeg også tit et par spegepølse- og 
æggemadder i nærheden”, tilføjer læreren, ”måske et 
par sure sokker og et klamt håndklæde, så også duften 
kan bidrage til en mere ægte totaloplevelse”.

Kunstig  Kunstig  
baggrundsstøj giver baggrundsstøj giver 
onlineundervisning onlineundervisning 

mere realistisk  mere realistisk  
stemningstemning

Kunstig  Kunstig  
baggrundsstøj giver baggrundsstøj giver 
onlineundervisning onlineundervisning 

mere realistisk  mere realistisk  
stemningstemning

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

OMSTILLINGS-OMSTILLINGS-
TAGER-I-TAGER-I-

FUCKING-PIS?FUCKING-PIS?

OMSTILLINGS-OMSTILLINGS-
TAGER-I-TAGER-I-

FUCKING-PIS?FUCKING-PIS?

OMSTILLINGS-OMSTILLINGS-
TAGER-I-TAGER-I-

FUCKING-PIS?FUCKING-PIS?



På faglige netværk deler lærere undervisningstips, faglig viden  
og holdninger til deres fag. Her er også artikler, anmeldelser  
af læremidler og den nyeste forskning.
Tilmeld dig dit faglige netværk og få et nyhedsbrev om dit fag.

folkeskolen.dk/fag
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

meld din klasse til
gocook smagekassen 

*Du må regne med op til 200 kr. til ekstra råvarer til de 2 retter i Smagekassen.

Skolekontakten

Deltag i GoCooks eksperimenterende og tværfaglige forløb om kål. 
Lær fx om kåls sæson, smag, brug i køkkenet og bæredygtighed. 
Eksperimenter med udenlandske og danske retter med kål.

I uge 39 modtager du GRATIS undervisningsmaterialer og opskrift-
hæfter til hele klassen til 8 undervisningsgange. I uge 43, 44 eller 45 
henter du en GRATIS smagekasse* med råvarer til øvelser og to retter 
til 24 elever i en lokal Coop-butik.

TILMELD DIN KLASSE PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK 
Du kan ændre eller annullere din tilmelding frem til 5. sep. 2021.

170.000 elever deltogi 2020


