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M Ø D  I  B L A D E T

Folkeskolereformen blev italesat som en 
reform af folkeskolen, og det var det, et bredt 
politisk flertal besluttede at gøre – de ville 

reformere skolen. Men i de år, der er gået siden, 
er folkeskolen blevet drejet, presset og rystet mar-
kant, helt uden at man politisk har talt højt om, at 
formålet var at ændre retning for skolen.

Den første store omvæltning var, at folkeskolen 
nu afsluttes med en eksamen. En rigtig eksamen, 
hvor man kan risikere at dumpe, og hvor karakte-
rerne har afgørende betydning for de 15-16-åriges 
fremtid og muligheder i uddannelsessystemet. Dan-
mark sagde farvel til eksamensskolen i 1958, men 
den er nu blevet genindført hulter til bulter med 
først erhvervsuddannelsesreformen og dernæst 
gymnasiereformen og i så stor forvirring, at elever 
og forældre ikke har kunnet få klar besked om de-
res rettigheder.

Uden at ryste på hånden har den 
nytiltrådte undervisningsminister 
denne sommer igangsat to tiltag, 
som er en del af den tidligere re-
gerings ghettopakke, men som må 
forventes at ændre forholdet mel-
lem hjem og skole markant. 

Børn, der starter i skole i bestemte boligområ-
der med mange tosprogede, skal testes i dansk flere 

gange i løbet af børnehaveklassen. De seksårige kan 
nu dumpe, og dumper de den sidste test, må de gå 
børnehaveklassen om. Og over hele landet skal sko-
lerne fremover anmelde, hvis elever har mere end 
15 procents ulovligt fravær, og så mister forældrene 
børnechecken. 

Sidst, men ikke mindst, har elevernes test- og 
eksamensresultater også fået afgørende betydning 
for skolens økonomi. Først kom Løkkes præmie-
pulje, hvor skolerne lokkes med en gulerod i form 
af en præmiemillion, hvis de kan hæve de laveste 
afgangskarakterer. Siden blev det besluttet, at sta-
ten fra dette skoleår kan gribe ind og lukke en kom-
munal folkeskole, hvis eleverne klarer sig dårligt i 
test og eksamen tre år i træk.

Test og prøver er en helt aner-
kendt del af det at gå i skole. Men 
med alle disse forskellige tiltag  
bliver elevernes test og prøver 
pludselig high stakes. Alt det, USA og Eng-
land har brændt sig på, og som danske og interna-
tionale forskere har advaret imod, er kommet ind i 
folkeskolen sådan lidt tilfældigt. 

Den nyudnævnte undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil greb midt i sin ferie ind og red-
dede de cirka 175 elever på prøvefri fri- og eftersko-
ler, der risikerede at miste deres adgang til gymna-
siet. Det er ingen skam at tænke konsekvenserne af 
de andre tiltag igennem en gang til og overveje, om 
de måske også har utilsigtede virkninger for folke-
skolen og dens elever. For hvis man vil reformere 
folkeskolen, bør man i hvert fald være bevidst om, 
at det er dét, man gør. 

Karen Ravn, 
webredaktør, folkeskolen.dk

KRA@FOLKESKOLEN.DK

Dumpeskolen

Foto: Ida W
ang

Daglig leder  
Corinna Hansen 
skaber en helt ny 
skole fra bunden.

Lærer Christian  
Svane glæder 
sig til at føre 
elever til af-
gangseksamen i 
madkundskab.

Foto: Lars Just

Foto: Lars Horn
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ONLINE LEDELSE, SAMARBEJDE 
OG LÆRING
Virksomheder kan spare tid og rejseomkostninger 
ved at tage den nye teknologi i brug ved fx 
mødeafholdelse. Dette masterfag giver It-ledere, It-
konsulenter m.fl. kompetencer til at håndtere nye 
møde- og samarbejdsformer. Undervisning online samt 
seminarer.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M I T O . E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING  
OG LÆRING 
Giver kompetencer i facilitering af dialogiske lære-
processer på individ- og gruppeniveau. Giver indsigt 
i - og forståelse for - forskellige ledelsesparadigmer. 
Styrker deltagernes kompetencer i tilrettelæggelse og 
ledelse af organisatoriske forandringsprocesser. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

M O C . E V U . A A U . D K

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien i 
disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’. 
Kompetencer inden for ledelse af læring og 
organisationsudvikling, følelser, motivation, 
kreativitet, magt, procesledelse, trivsel, intervention 
og evalueringsprocesser. Fokus på egen faglige og 
personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

L O O P . E V U . A A U . D K

PÆDAGOGISK LEDELSE 
MPL er for dig, der arbejder med pædagogisk ledelse i 
dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse.
Med denne master kan du bidrage til udviklingen 
af en stærk faglig samarbejdskultur, der styrker 
læringsudbytte og arbejdsglæde på din arbejdsplads. 
Du får kompetencer inden for læringsledelse  
og udvikling af undervisning, medarbejdere og 
institutioner. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M P L . E V U . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med 
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og 
entreprenørskab. Kompetencer til at designe kreative 
og innovative læreprocesser med inddragelse af 
kunstens, sansernes, kroppens og legens virkemidler  
– til gavn for trivsel og inklusion.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

K R E A . E V U . A A U . D K 

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring, 
organisationsudvikling og evaluering. Giver kompe-
tencer til at iværksætte, udvikle og vurdere mange 
slags læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring 
mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for 
specialisering og enkeltfag. Flere enkeltfag med 
studiestart i september.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

M L P . E V U . A A U . D K

Kom og hør om masteruddannelserne. 

Mød undervisere og studerende. 

Program og tilmelding på 
uddannelsernes hjemmesider.

■ ■ 	 ■ ■ 	

■ ■ 	

	 	 ■

■

■

INFORMATIONSMØDER

KØBENHAVN 16/9 kl. 17-18
AAU København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

AALBORG 17/9 kl. 17-18
Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

Lærerstuderende 
Michael Bjerring vil 
have mere normkritisk 
undervisning.

Foto: Peter Helles Eriksen
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Ghettopakken 
gælder nu

Obligatoriske sprogprøver, 
fraværsstraf og mulighed for 
helt at lukke skoler. Få over-
blikket over ghettopakkens 

greb om skolen.

Det er en  
drøm

TEMA: ELEVBOOM

8

København og Aarhus har op mod 16 nye 
skolebyggerier på vej, fordi antallet af børn 
stiger. Bettina Greve og Corinna Hansen  

har lige åbnet en ny skole  
i hovedstaden.

OM EMNET 
Døden er en del af livet. Alligevel har vi svært ved at tale om den. 
Det vil vi gerne lave om på, og vi har brug for jeres hjælp. En større 
 nysgerrighed på døden kan gøre os klogere både på verden og på 
os selv. Og samtidig gøre det lidt lettere for os at være sammen 
med mennesker, der har døden inde på livet, uanset om de selv er 
syge, er pårørende til en syg eller har mistet. Døden skal ikke være 
en ensom  affære.  Hverken for dem, der skal dø, eller for dem, der 
skal leve videre.  Deltag i Medie konkurrencen 2019 og vær med til at 
sætte samtalen i gang.

OM KONKURRENCEN 
Deltag i konkurrencen ved at lave en professionel avis i Newsdesk, 
som trykkes i 500 eksemplarer, eller ved at  udarbejde et nyhedssite 
på en selvvalgt platform. Konkurrencen foregår i ugerne 38-46 
i 2019, og elever fra 6. til 10. klasse kan  deltage. Læs mere og 
tilmeld  klassen på newsdesk.dk.

Døden
er da noget,
vi taler om

Mediekonkurrence 
for skoler 2019

«
»
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Christian Svane har 
forberedt et under-
visningsforløb om 

molekylær gastrono-
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Der skulle blot gå en uge, før Pernille Rosen-
krantz-Theil som ny undervisningsminister 
satte sin signatur på sin første politiske aftale. 
Den 27. juni blev den 42-årige socialdemokrat 
udpeget til embedet, og allerede den 3. juli 
skrev hun under på at gøre folkeskolerelatere-
de initiativer i den såkaldte ghettopakke til lov.

Ghettopakken blev vedtaget med et bredt 
flertal bestående af Venstre, Liberal Alliance, 
Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti 
og Socialdemokratiet allerede i foråret 2018. 
Men da Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti ikke ønskede at være med, og nogle 
af initiativerne berører skoleområdet, hvor 

de to partier er med i forligskredsen, blev der 
indgået et kompromis:

Den bid af ghettopakken, der hører under 
undervisningsministerens ressortområde, 
kunne effektueres af en ny undervisningsmi-
nister efter et folketingsvalg, hvis der stadig 
var flertal for aftalen. Det var der, selvom 
regeringsmagten skiftede farve, og dermed 
kunne Pernille Rosenkrantz-Theil sætte de 
nye initiativer i værk allerede fra 1. august i år.

Blandt initiativerne er de omdiskuterede 
sprogprøver og den lige så omdiskuterede 
fraværsstraf. 

I skoler, hvor mere end 30 procent af ele-
verne kommer fra et boligområde, som har 
stået på »ghettolisten« i løbet af de seneste tre 
år, skal børnehaveklasseeleverne nu bestå en 
sprogprøve for at starte i 1. klasse. De omfat-

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

Overblik:  
Det betyder ghettopakken 
for folkeskolen

Foto: Gonzales Photo M
agnus Fisker/Gonzales/Ritzau Scanpix

Tre elementer af den  
såkaldte ghettopakke har 
betydning for folkeskolen 
og er trådt i kraft i dette 
skoleår: obligatoriske 
sprogprøver, økonomisk fra-
værsstraf, og så kan staten 
nu kræve skoler lukket.

E000619-0017 p06-07_FS1319_Ghettopakken.indd   6 09/08/2019   10.39
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tede skoler skal også fremover gennemføre en 
obligatorisk sprogprøve for elever i 1.-9. klas-
se, der undervises i dansk som andetsprog, 
men som skal stoppe med at modtage denne 
undervisning. 

Desuden kan forældre til børn med mere 
end 15 procents ulovligt fravær i løbet af et 
kvartal nu få frataget børnechecken – denne 
sanktionsmulighed gælder for elever på alle 
landets cirka 1.300 folkeskoler.

Nu kan staten lukke skoler
Endnu et element er fløjet en smule mere 
under radaren, men er også gjort til lov ved 
starten af det nye skoleår. Som en del af 
ghettopakken får staten nemlig mulighed for 
at pålægge kommuner at lukke skoler, hvis 
ikke de faglige resultater løftes tilstrækkeligt 
over en treårig periode under statslig kontrol.

En »konsekvent indgriben over for dårligt 
præsterende folkeskoler« beskrives initiativet 
i den politiske aftale.

Det er ikke noget nyt, at staten kan føre 
tilsyn med skoler, hvis formåen vurderes 
som utilstrækkelig. I skoleåret 2016/17 var det 
tilfældet for cirka 60 skoler. Men tilsynskri-
terierne og sanktionsmulighederne udvides 
markant med ghettopakken.

Tidligere har man screenet skolerne ud fra 
blandt andet andelen af fagligt svage elever i 
dansk og matematik. Nu suppleres kriterierne 
med blandt andet snyd ved eksaminer, antal 
bortviste elever og tilfælde af religiøs chikane.

Vurderes det, at en skole ud fra disse kri-
terier i tre år ikke har gjort fremskridt, kan 

staten nu udstede ordre til en kommune om 
at lukke skolen. Tidligere har staten efter at 
have vejledt en skole som hårdeste sanktion 
kunnet pålægge en skole et rådgivningsforløb 
eller en handlingsplan.

Den mulighed findes også fremadrettet, 
men som noget nyt skal handlingsplanen nu 
godkendes af Undervisningsministeriet.

Frygt for udhuling af lokalt råderum
Ghettopakken er således et historisk brud 
med en langvarig dansk tradition for, at kom-
munerne som skoleejere har det endelige 
ansvar for deres folkeskoler. Det har fået både 

Tovshøjskolen i Aarhus er en ud af 27 folke-
skoler, som fra dette skoleår skal sprogteste 
elever i børnehaveklassen, før de kan gå  
videre i 1. klasse.

KL, Danmarks Lærerforening og Skoleleder-
foreningen til at advare mod, hvad de ser som 
en udhuling af det kommunale råderum.

Næstformanden i Skolelederforeningen, 
Dorte Andreas, kalder det stærkt kritisabelt, 
at staten med de nye sanktionsmuligheder 
kan underkende den lokalpolitiske proces 
med forvaltninger, skoler og skolebestyrelser.

»Og så er det altså også et forsøg på en 
snuptagsløsning på en problemstilling, der er 
meget mere kompleks. Vi synes ikke, at det 
er en god løsning overhovedet, at man nu 
fra statens side kommer med en trussel over 
for de skoler, der har svært ved at præstere. 
I stedet bør man i højere grad fokusere på 
et målrettet samarbejde for at understøtte 
skolerne og løfte eleverne«, siger hun til fol-
keskolen.dk.

Skoleledernes næstformand frygter også, 
at en overhængende fare for en statsligt på-
lagt lukning af en skole vil medføre så stor 
usikkerhed blandt både ledere, lærere, pæda-
goger og forældre, at man »begynder at se sig 
om efter et andet arbejde«.

Liberal Alliances undervisningsordfører, 
Henrik Dahl, mener, at der er brug for et »kø-
ligt overblik« fra statens side, når det kommer 
til, om en skole er så dårligt præsterende, at 
den skal lukkes.

»Ellers ville en kommune jo komme til at 
fælde dom over sig selv, og så ville bestem-
melsen nok ikke blive brugt meget. Det er jo 
ikke så tit, at folk går rundt og underkender 
sig selv«, siger han til folkeskolen.dk. 
abr@folkeskolen.dk

Uklarhed om, hvor mange elever og familier der 
rent faktisk bliver omfattet af den nye fraværs-
straf og træk i børnechecken, har fået under-
visningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) 
til at bestille nye beregninger. 
Da ghettopakken blev fremsat hed det, at cirka 
5.600 elever havde over 15 procent ulovligt 
fravær per kvartal. Men kort før sommerferien 
blev tallet ændret til, at cirka 14.400 elever vil 
falde for den nye sanktionsregel. 
Udstedelsen af bekendtgørelsen om de nye 
regler vedrørende ulovligt fravær afventer fore-
løbig de nye beregninger og en efterfølgende 
politisk drøftelse. 

Læs mere på folkeskolen.dk/ 816526

USIKKERHED OM ANTAL

WWW.DAVIDMUS.DK

EN ANDEN VERDEN  
MIDT I KBH

LÆRERIGE OMVISNINGER  
I DEN ISLAMISKE VERDENS KUNST
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Daglig leder Corinna Hansen (til højre) 
og børnehaveklasseleder Bettina Greve 
har glædet sig til at byde velkommen til 
første skoledag – også selv om de ikke 
har nogle skolebygninger endnu.

De skaber en ny skole

T E K S T :  

C A R O L I N E 

S C H R Ø D E R 

F O T O :  

L A R S  J U S T

vornår får man lige chancen for at være med til 
at skabe en skole fra bunden?« siger børnehave-
klasseleder Bettina Greve.

I år har hun – måske endnu mere end hendes 
små elever – glædet sig til skolestart. 12. august 
tog hun imod den allerførste klasse på en ny 

skole i København, Ny Skole på Sluseholmen.
Og det er en speciel skolestart. Skolen er ikke bygget 

endnu og åbner med kun en 0. klasse. De kommende år 
vokser skolen med flere spor, i takt med at den nye bydel 
ved Københavns sydhavn vokser, og der kommer flere 
skolebørn i området. 

I 0. klasse er der fokus på at lære gennem bevægelse 
og leg. »Når man som os har fået lov til at være med til 
at definere skolens visioner og undervisningstilgang, kan 
man tage al den gode undervisning med sig og lade alle de 
dårlige vaner blive tilbage«, siger Bettina Greve. 

Hun og to pædagoger har været ansat siden juni, mens 
skolens daglige leder, Corinna Hansen, har brugt fire 
måneder på at gøre skolen klar til åbning. »Der har været 
brug for, at jeg har lavet alt fra legegrupper til visioner 
om, hvordan skolens grønne profil skal udmøntes i hver-
dagen«, fortæller hun. 

De første fem skoleår bliver eleverne undervist i pavil-
loner og i en villa uden for byen, indtil skolebyggeriet står 
klar.

»Jeg har sagt til forældrene, at jeg ikke kan garantere 
noget, i forhold til hvor vi driver skole – for eksempel om 
pavillonen bliver klar til den aftalte dato. Det vigtigste er, 
hvordan vi driver skole. Det er de voksne, der er rundt 
om børnene, der skaber den gode skole«, siger Corinna 
Hansen. 
csc@folkeskolen.dk

»
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Ny Skole på Sluseholmen skal have en grøn profil. I begyndelsen bliver 0.a undervist 
i villaen »Æblekassen«, der ligger i naturskønne Kattingeværk ved Roskilde. Her har 
Bettina Greve (til venstre) planlagt, at eleverne skal være så meget ude som muligt 
og blandt andet løbe alfabetet blandt træerne, følge sommerfuglelarvernes udvikling 
og bygge insekthoteller. Senere er planen at bruge Amager Fælled i undervisningen. 

Efter det første skoleår i pavil-
lonen på Sluseholmen rykker 0.a 
op i 1. klasse, og Bettina Greve 
tager imod en ny børnehaveklas-
se. Samtidig flytter Ny Skole på 
Sluseholmen til en større pavillon 
ved Enghave Brygge, hvor der er 
plads til, at der kan komme flere 
klasser i løbet af årene. Når den 
endelige skolebygning står klar 
i 2024, vil eleverne fra 0.a gå i 
5. klasse.

Eleverne skal flytte flere 
gange i løbet af de næste 
fem år. De første ni uger 
kører lærer, pædagoger og 
elever til Roskilde for at 
gennemføre undervisning i 
naturen, og omkring efter-
årsferien flytter klassen ind 
i en pavillon ved Skolen i 
Sydhavnen. 

»Her bor vores børn«, 
siger Corinna Hansen 
og peger ud over de nye 
lejligheder på Sluse-
holmen. »Forældrene er 
meget resursestærke«, 
fortæller Bettina Greve, 
»og da mange af dem 
er udsendt eller arbej-
der på ambassader, 
snakker de fleste børn 
flere sprog«. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
661.667 653.917 646.337 639.356 634.359 629.625 623.747 621.102 619.048 622.601 628.494 638.070 648.567 659.665 668.567 678.508

Folkeskolen  
står over for  
et boom i 
elevtallet
Ti procent flere børn mellem seks og 15 år. Sådan tegner den 
demografiske udvikling sig de næste tyve år. Det giver al mulig 
grund til at passe på både skoler og lærere i de kommende år. 

B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G  6 - 1 5 - Å R I G E  
2 0 1 9 - 2 0 4 9

I 2027 er der  
42.000 færre  

skolebørn  
end i dag 
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2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
678.508 688.819 698.367 706.848 714.121 720.022 724.298 726.710 727.368 726.655 724.972 722.576 719.610 716.170 712.367 708.288

I 2043  
bliver der  
65.000  

flere skolebørn  
end i dag

et kan være fristende at nedlægge skoler og 
afskedige lærere, i takt med at elevtallet falder 
med 42.000 frem mod 2027. Men derefter vender 
udviklingen, og i 2042 vil der være 65.000 flere 
elever end i dag. Det viser den nyeste befolknings-
prognose fra Danmarks Statistik.

De kraftige udsving udfordrer kommunerne, mener 
lektor emeritus Henrik Toft Jensen fra Institut for Menne-
sker og Teknologi på Roskilde Universitet.

»Kommunerne må diskutere, om de skal nedlægge 
skoler i den første periode for derefter at oprette skoler. 
Temaet i den diskussion er, hvad der er pædagogisk og 
økonomisk mest forsvarligt, plus hvad der tjener lokal-
samfundet bedst«, siger Henrik Toft Jensen, der forsker i 
regionalgeografi.

Det er ikke uden omkostninger at nedlægge skoler for 
en kortere periode.

»Bygningerne glider ud af den kommunale drift, og 
også skoleledelsen, lærerne og hele setuppet omkring sko-
len forsvinder. At holde liv i en skole med faldende elevtal 
kan ses som en investering, så man ikke skal opfinde sko-
len på ny«, siger Henrik Toft Jensen.

Udsigten til stigende børnetal bør ikke komme bag på 
kommunerne, mener chefforsker Roger Buch fra Dan-
marks Medie- og Journalisthøjskole.

»Vi har vidst siden anden verdenskrig, at der kommer 
oldebørn fra de store generationer omkring besættelsen. 
Men flere børn betyder større udgifter til folkeskolen. 
Samtidig får vi 20.000 flere ældre om året, så kommuner-
ne får to store udfordringer samtidig. Men kommunerne 
får næppe tilført flere resurser. Opgaverne vokser, men 
det gør pengene ikke«, siger han. 

Kommunerne skal være varsomme
Det er et grundvilkår, at kommunerne skal tilpasse insti-
tutioner og service til den demografiske udvikling, lyder 
meldingen fra KL.

»Kommunerne er vant til at navigere i den slags tilpas-
ninger. Det er en balance mellem på den ene side at sikre 
en langsigtet og bæredygtig anvendelse af vores bygninger 
og samtidig have en forsvarlig forvaltning af borgernes 
penge, så man ikke arbejder med en generel overkapa-
citet. Derudover har kommunerne et ansvar for at skabe 
fagligt stærke læringsmiljøer, og her spiller skolestruktu-

T E K S T :

H E N R I K  S T A N E K 
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Tak, fordi I sætter  
klimaet på skoleskemaet

Mere end 3000 børnehaveklasser og 1. klasser  
har valgt at sætte klimaet på skoleskemaet.

Undervisningsmaterialet er udviklet af WWF Verdensnaturfonden,  
Ordet Fanger og Ørsted, der er gået sammen om at involvere  
børn i Jordens fremtid. Med undervisningsmaterialet viser vi børnene, 
at de kan være med til at gøre en forskel. 

Materialet er klar til undervisning i klimauge 39,
men kan benyttes året rundt.

Du kan stadig nå det
Bestil online-udgaven  
af materialet. 
 
Læs mere her: 
orsted.com/voreshjem
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ren også en rolle«, siger Thomas Gyldal Petersen, formand 
for børne- og undervisningsudvalget i KL

Landets skoleledere er dog bekymrede for, hvor godt 
kommunerne formår at indrette sig efter demografien.

»Mange skoler får budgettet beskåret midt i skoleåret. 
Sådan har det været i en lang årrække, og det viser, at 
kommunerne har svært ved at tænke langsigtet. Samti-
dig taler man om, at kommunerne ikke har råd til både 
at passe flere små børn og tage sig af det stigende antal 
ældre, men ingen taler om, at om få år vokser elevtallet«, 
siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Og den bekymring deler man i lærernes forening.
»Det altoverskyggende problem er kommunernes og 

skolernes økonomi. Vi har seks procent færre elever end 
for ti år siden, men lærerstillingerne er faldet med 15 pro-
cent. Vi skal passe på folkeskolen nu, for vi får snart brug 
for lærerne«, siger Gordon Ørskov Madsen, formand for 
overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening (DLF).

Han opfordrer kom-
munerne til at være var-
somme med at nedlægge 
skoler:

»Det bliver dyrt at 
åbne dem igen. Det er 
også dyrt at presse ele-
verne sammen på færre 
skoler, hvis man skal 
udvide dem om få år på 
grund af pladsmangel. 
Det er især dyrt at op-
rette faglokaler«.

Claus Hjortdal er inde 
på det samme: »Vi vil måske se, at skoler med få elever i 
udskolingen mister de ældste klasser, men når man skal 
åbne overbygningen igen, har ingen lærere på skolen fulgt 
med i fagene, og faglokalerne er ikke blevet opdateret. Man 
skal helst ikke nedlægge overbygninger, selv om de skal 
køre med ét spor i tre-fem år«.

Der kommer snart flere seksårige
De kommende års nedgang i elevtallet vil ikke være 
ligeligt fordelt ud over landet. Det vil den efterfølgende 
stigning heller ikke.

»Der bliver flere ældre i Vest-, Syd- og Norddanmark 
og dermed færre til at føde børn. Samtidig er der tale om 
fraflytningskommuner, så hos dem rammer nedgangen i 
børnetallet hårdere. Derfor vil vi se kommuner drøfte, om 
de skal lukke skoler, selv om børnetallet snart stiger på 
landsplan«, siger Henrik Toft Jensen fra Roskilde Univer-
sitet.

Det er heldigt, at børnetallet især vil stige i universitets- 
og vækstkommunerne, fremhæver Roger Buch.

»De velstillede kommuner har råd til at håndtere flere 
børn. Først kan de øge klassekvotienten, men derefter bli-
ver de nødt til at oprette nye klasser, og det kræver flere 

lærere. Der er allerede mangel på lærere, og det problem 
bliver kun større, fordi forholdsvis flere forlader arbejds-
markedet på grund af alder«, siger chefforskeren. 

Antallet af seksårige falder med et par tusinde til næste 
år, men derfra begynder det at stige. Det betyder, at der 
skal sættes ind nu, så der er nok til at undervise børnene, 
mener skolelederne.

»Vi skal snart i gang med at uddanne flere børnehave-
klasseledere, og vi skal også sige til unge, som overvejer 
at læse til lærer, at selv om børnetallet falder lige nu, 
skal der nok komme job til dem. Både Undervisnings- og 
Forskningsministeriet og professionshøjskolerne skal 
sikre, at der er pladser nok på læreruddannelsen, og kom-
munerne skal holde lærerne varme, for eksempel med 
vikariater, så de ikke skifter branche, mens de venter på et 
fast job«, siger Claus Hjortdal.

Hvor skal lærerne komme fra?
Demografien spiller også ind, når det handler om flere 
lærere.

»Man kan godt uddanne flere lærere, men der mangler 
også sygeplejersker, jordemødre og læger, og vi har kun 
det antal borgere, vi nu engang har«, siger Roger Buch.

Manglen på lærere i for eksempel hovedstadsområdet 
og Østjylland løses ikke af, at der bliver fyret lærere på 
Bornholm, Lolland-Falster og i Vestjylland.

»Selv om danskerne er villige til at pendle langt, er der 
her tale om meget store afstande, og det er svært at tvinge 
folk til at flytte. Samtidig er det med lav arbejdsløshed 
forholdsvis let at finde job i andre brancher. Det er der 
allerede nogle, som gør, på grund af arbejdsvilkårene i 
folkeskolen, og det problem vil kun blive større«, forudser 
Roger Buch.

Det store spørgsmål er, om samfundet vil investere i 
folkeskolen og gøre det attraktivt at være lærer, mener 
Gordon Ørskov Madsen.

»16 procent af lærerne i folkeskolen har ikke en læ-
reruddannelse. Samtidig arbejder 16.000-17.000 lærere 
i andre job. Vi har ikke lærermangel – vi har et rekrut-
teringsproblem. Det har vi et kæmpe ansvar for at gøre 
noget ved sammen med KL, kommunerne, Folketinget og 
regeringen. Vi skal skabe begejstring omkring folkeskolen, 
så unge får lyst til at uddanne sig til lærer, og så vi kan få 
nogle af dem, der har forladt faget, tilbage«.

Prognose med usikkerheder
Kommunerne kender antallet af skolestartere fem-seks 
år i forvejen. Men længere frem indeholder befolknings-
prognosen usikkerheder, som den enkelte kommune kan 
have svært ved at tage højde for. For eksempel kan flyt-
temønsteret ændre sig.

»København vokser med 10.000-12.000 indbyggere 
om året af to årsager: Der fødes flere børn per voksen, 
og byen har stor indvandring. Men til- og fraflytningen er 
gået lige op i de seneste tre-fire år, hvor den for ti år siden 

INGEN TALER OM,  
AT OM FÅ ÅR VOKSER 
ELEVTALLET.
 
Claus Hjortdal,  
formand for Skolelederforeningen 
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for enfor en

Vær med, når tusindvis af børn og unge landet over 
bager og sælger bagværk for at hjælpe børn, der har 
det svært.

Det er nemt at være med
I tilmelder jer på www.bagforensag.dk, bager sam-
men, sælger bagværket og donerer pengene til 
BørneTelefonen. I kan også bruge Bag for en Sag 
til at sætte fokus på trivslen blandt børnene eller tage 
en snak om, hvordan man hjælper andre.

Bag, når det passer jer
Bag for en Sag foregår torsdag den 10. oktober, men I 
er velkomne til at bage en anden dag, hvis det passer 
jer bedre. Læs mere på www.bagforensag.dk, hvor I 
også kan finde opskrifter og materialer.

God fornøjelse!

• Tilmeld jer bag for en sag •
og støt børnetelefonen

Tilmeld jer på 
www.bagforensag.dk 
inden d. 8. september 

og få et gratis 
bagekit.

TilPrint.indd   1 26/07/2019   11:56 AM

for enfor en

Vær med, når tusindvis af børn og unge landet over 
bager og sælger bagværk for at hjælpe børn, der har 
det svært.

Det er nemt at være med
I tilmelder jer på www.bagforensag.dk, bager sam-
men, sælger bagværket og donerer pengene til 
BørneTelefonen. I kan også bruge Bag for en Sag 
til at sætte fokus på trivslen blandt børnene eller tage 
en snak om, hvordan man hjælper andre.

Bag, når det passer jer
Bag for en Sag foregår torsdag den 10. oktober, men I 
er velkomne til at bage en anden dag, hvis det passer 
jer bedre. Læs mere på www.bagforensag.dk, hvor I 
også kan finde opskrifter og materialer.

God fornøjelse!

• Tilmeld jer bag for en sag •
og støt børnetelefonen

Tilmeld jer på 
www.bagforensag.dk 
inden d. 8. september 

og få et gratis 
bagekit.

TilPrint.indd   1 26/07/2019   11:56 AM

for enfor en

Vær med, når tusindvis af børn og unge landet over 
bager og sælger bagværk for at hjælpe børn, der har 
det svært.

Det er nemt at være med
I tilmelder jer på www.bagforensag.dk, bager sam-
men, sælger bagværket og donerer pengene til 
BørneTelefonen. I kan også bruge Bag for en Sag 
til at sætte fokus på trivslen blandt børnene eller tage 
en snak om, hvordan man hjælper andre.

Bag, når det passer jer
Bag for en Sag foregår torsdag den 10. oktober, men I 
er velkomne til at bage en anden dag, hvis det passer 
jer bedre. Læs mere på www.bagforensag.dk, hvor I 
også kan finde opskrifter og materialer.

God fornøjelse!

• Tilmeld jer bag for en sag •
og støt børnetelefonen

Tilmeld jer på 
www.bagforensag.dk 
inden d. 8. september 

og få et gratis 
bagekit.

TilPrint.indd   1 26/07/2019   11:56 AM

for enfor en

Vær med, når tusindvis af børn og unge landet over 
bager og sælger bagværk for at hjælpe børn, der har 
det svært.

Det er nemt at være med
I tilmelder jer på www.bagforensag.dk, bager sam-
men, sælger bagværket og donerer pengene til 
BørneTelefonen. I kan også bruge Bag for en Sag 
til at sætte fokus på trivslen blandt børnene eller tage 
en snak om, hvordan man hjælper andre.

Bag, når det passer jer
Bag for en Sag foregår torsdag den 10. oktober, men I 
er velkomne til at bage en anden dag, hvis det passer 
jer bedre. Læs mere på www.bagforensag.dk, hvor I 
også kan finde opskrifter og materialer.

God fornøjelse!

• Tilmeld jer bag for en sag •
og støt børnetelefonen

Tilmeld jer på 
www.bagforensag.dk 
inden d. 8. september 

og få et gratis 
bagekit.

TilPrint.indd   1 26/07/2019   11:56 AM

for enfor en

Vær med, når tusindvis af børn og unge landet over 
bager og sælger bagværk for at hjælpe børn, der har 
det svært.

Det er nemt at være med
I tilmelder jer på www.bagforensag.dk, bager sam-
men, sælger bagværket og donerer pengene til 
BørneTelefonen. I kan også bruge Bag for en Sag 
til at sætte fokus på trivslen blandt børnene eller tage 
en snak om, hvordan man hjælper andre.

Bag, når det passer jer
Bag for en Sag foregår torsdag den 10. oktober, men I 
er velkomne til at bage en anden dag, hvis det passer 
jer bedre. Læs mere på www.bagforensag.dk, hvor I 
også kan finde opskrifter og materialer.

God fornøjelse!

• Tilmeld jer bag for en sag •
og støt børnetelefonen

Tilmeld jer på 
www.bagforensag.dk 
inden d. 8. september 

og få et gratis 
bagekit.

TilPrint.indd   1 26/07/2019   11:56 AM
for enfor en

Vær med, når tusindvis af børn og unge landet over 
bager og sælger bagværk for at hjælpe børn, der har 
det svært.

Det er nemt at være med
I tilmelder jer på www.bagforensag.dk, bager sam-
men, sælger bagværket og donerer pengene til 
BørneTelefonen. I kan også bruge Bag for en Sag 
til at sætte fokus på trivslen blandt børnene eller tage 
en snak om, hvordan man hjælper andre.

Bag, når det passer jer
Bag for en Sag foregår torsdag den 10. oktober, men I 
er velkomne til at bage en anden dag, hvis det passer 
jer bedre. Læs mere på www.bagforensag.dk, hvor I 
også kan finde opskrifter og materialer.

God fornøjelse!

• Tilmeld jer bag for en sag •
og støt børnetelefonen

Tilmeld jer på 
www.bagforensag.dk 
inden d. 8. september 

og få et gratis 
bagekit.

TilPrint.indd   1 26/07/2019   11:56 AM

for enfor en

Vær med, når tusindvis af børn og unge landet over 
bager og sælger bagværk for at hjælpe børn, der har 
det svært.

Det er nemt at være med
I tilmelder jer på www.bagforensag.dk, bager sam-
men, sælger bagværket og donerer pengene til 
BørneTelefonen. I kan også bruge Bag for en Sag 
til at sætte fokus på trivslen blandt børnene eller tage 
en snak om, hvordan man hjælper andre.

Bag, når det passer jer
Bag for en Sag foregår torsdag den 10. oktober, men I 
er velkomne til at bage en anden dag, hvis det passer 
jer bedre. Læs mere på www.bagforensag.dk, hvor I 
også kan finde opskrifter og materialer.

God fornøjelse!

• Tilmeld jer bag for en sag •
og støt børnetelefonen

Tilmeld jer på 
www.bagforensag.dk 
inden d. 8. september 

og få et gratis 
bagekit.

TilPrint.indd   1 26/07/2019   11:56 AM

for enfor en

Vær med, når tusindvis af børn og unge landet over 
bager og sælger bagværk for at hjælpe børn, der har 
det svært.

Det er nemt at være med
I tilmelder jer på www.bagforensag.dk, bager sam-
men, sælger bagværket og donerer pengene til 
BørneTelefonen. I kan også bruge Bag for en Sag 
til at sætte fokus på trivslen blandt børnene eller tage 
en snak om, hvordan man hjælper andre.

Bag, når det passer jer
Bag for en Sag foregår torsdag den 10. oktober, men I 
er velkomne til at bage en anden dag, hvis det passer 
jer bedre. Læs mere på www.bagforensag.dk, hvor I 
også kan finde opskrifter og materialer.

God fornøjelse!

• Tilmeld jer bag for en sag •
og støt børnetelefonen

Tilmeld jer på 
www.bagforensag.dk 
inden d. 8. september 

og få et gratis 
bagekit.

TilPrint.indd   1 26/07/2019   11:56 AM

for enfor en

Vær med, når tusindvis af børn og unge landet over 
bager og sælger bagværk for at hjælpe børn, der har 
det svært.

Det er nemt at være med
I tilmelder jer på www.bagforensag.dk, bager sam-
men, sælger bagværket og donerer pengene til 
BørneTelefonen. I kan også bruge Bag for en Sag 
til at sætte fokus på trivslen blandt børnene eller tage 
en snak om, hvordan man hjælper andre.

Bag, når det passer jer
Bag for en Sag foregår torsdag den 10. oktober, men I 
er velkomne til at bage en anden dag, hvis det passer 
jer bedre. Læs mere på www.bagforensag.dk, hvor I 
også kan finde opskrifter og materialer.

God fornøjelse!

• Tilmeld jer bag for en sag •
og støt børnetelefonen

Tilmeld jer på 
www.bagforensag.dk 
inden d. 8. september 

og få et gratis 
bagekit.

TilPrint.indd   1 26/07/2019   11:56 AM

for enfor en

Vær med, når tusindvis af børn og unge landet over 
bager og sælger bagværk for at hjælpe børn, der har 
det svært.

Det er nemt at være med
I tilmelder jer på www.bagforensag.dk, bager sam-
men, sælger bagværket og donerer pengene til 
BørneTelefonen. I kan også bruge Bag for en Sag 
til at sætte fokus på trivslen blandt børnene eller tage 
en snak om, hvordan man hjælper andre.

Bag, når det passer jer
Bag for en Sag foregår torsdag den 10. oktober, men I 
er velkomne til at bage en anden dag, hvis det passer 
jer bedre. Læs mere på www.bagforensag.dk, hvor I 
også kan finde opskrifter og materialer.

God fornøjelse!

• Tilmeld jer bag for en sag •
og støt børnetelefonen

Tilmeld jer på 
www.bagforensag.dk 
inden d. 8. september 

og få et gratis 
bagekit.

TilPrint.indd   1 26/07/2019   11:56 AM

Untitled-1   1 06/08/2019   08.42

14 /  F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 9

Nu stiger antallet  
af folkeskoler

fter den helt store udrensning i 2011 og 2012 er 
nedgangen i antallet af folkeskoler fladet ud, og 
indimellem får kurven en lille krusning opad. Antal-
let steg således med én i sommeren 2014, holdt sig 
status quo året efter for derefter at få endnu et lille 
nøk opad med tre skoler efter sommerferien 2016.

Siden er antallet af skoler faldet med 15, men nu vender 
kurven igen, hvilket ikke mindst skyldes, at Lolland Kom-
mune fra dette skoleår har delt to sammenbragte storskoler 
op i otte selvstændige enheder. Planen lød ellers på syv 
skoler, men i juni besluttede byrådet, at også de to skoler 
i Nakskov skulle være selvstændige, så kommunen nu kun 
har én matrikelskole tilbage, nemlig i Maribo.

Ifølge Undervisningsministeriets officielle tal opgjort 
per 1. oktober 2018 har Danmark 1.082 folkeskoler. Tallet 
omfatter både skoler på én adresse og skoler fordelt på 
flere matrikler, idet opgørelsen dækker over skoler opgjort 
som juridiske enheder med én samlet ledelse og eget sko-
ledistrikt. Efter sommerferien er to skoler nedlagt og 14 
skoler slået sammen til seks skoler, viser Folkeskolens årlige 
undersøgelse af ændringer af skolelandskabet. Det giver et 
minus på i alt ti skoler. 

Det opvejes af, at kommunerne Halsnæs, Odsherred, 
Haderslev og altså Lolland har delt tidligere sammenlagte 
skoler op i selvstændige enheder. Det giver et plus på 11 
skoler.

Hertil kommer, at Københavns Kommune åbner en ny 
skole til 840 elever på Sluseholmen i Sydhavnen. Skolen 

skal vokse op nedefra og har i dette skoleår kun elever i 
børnehaveklasse. Formelt set kan en skole med under tre 
årgange og under 100 elever ikke være selvstændig. Derfor 
knyttes skolen i de første år administrativt til Tove Ditlev-
sens Skole. Men da den om få år bliver herre i eget hus, 
tillader vi os at tælle den med på plussiden. 

Dermed er Danmark blevet to skoler rigere. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

SKOLEÆNDRINGER 2019
Her forsvinder skoler: 
Herning og Norddjurs Kommuner nedlægger hver en skole. Der-
udover slår Herning to skoler sammen til én, mens Norddjurs 
fusionerer otte skoler til tre matrikelskoler. På samme vis slår 
Roskilde fire skoler sammen parvis.

Her åbner skoler: 
Halsnæs Kommune deler en matrikelskole op i to. Det samme 
gør Odsherred og Haderslev med hver to skoler, mens to skoler 
på Lolland bliver til otte. København åbner en ny folkeskole.

Kilde: Undervisningsministeriet. Tallene er opgjort per 1. oktober 
det pågældende år og omfatter både skoler med én adresse og skoler 
fordelt på flere matrikler. Uanset antallet af afdelinger er de sidste kun 
talt med én gang. August 2019 åbner Sluseholmen Skole.

T E K S T :

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

lå på plus 4.000. Børnefamilier flytter igen til forstads-
kommunerne eller længere ud på Sjælland, og så bliver 
det disse kommuner, som skal tage hånd om børnene«, 
siger Henrik Toft Jensen.

Også friskolerne udgør en joker. På den ene side kan 
de optage flere elever, når børnetallet stiger, men der vil 
være en naturlig grænse for, hvor mange de har plads til, 
mener Claus Hjortdal.

»Mit bud er, at vi vil se en svag stigning i, hvor mange 
procent der går i friskole. Men det vil ikke vare ved, for 
især i de store byer har skolerne svært ved at bygge til«, 
siger han.

Der er ingen snuptagsløsninger på de dilemmaer, der 
følger med den demografiske udvikling, understreger Ro-
ger Buch fra journalisthøjskolen.

»Borgmestre og skoledirektører kan med god grund 
bekymre sig for, hvordan de skal få skolevæsnet til at hæn-
ge sammen. Men det skal lykkes, og det vil kommunerne 
også få det til, for børnetallet stiger lidt ad gangen«.

Også KL er optimistisk: »Svingende børnetal er et vil-
kår, vi er vant til at håndtere lokalt. Det samme gælder for 
sikringen af de nødvendige og kompetente hænder«, siger 
Thomas Gyldal Petersen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Der bliver stadig nedlagt og slået folkeskoler sammen, men samlet set  
opvejes det af, at afdelinger igen bliver selvstændige. 
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for enfor en

Vær med, når tusindvis af børn og unge landet over 
bager og sælger bagværk for at hjælpe børn, der har 
det svært.

Det er nemt at være med
I tilmelder jer på www.bagforensag.dk, bager sam-
men, sælger bagværket og donerer pengene til 
BørneTelefonen. I kan også bruge Bag for en Sag 
til at sætte fokus på trivslen blandt børnene eller tage 
en snak om, hvordan man hjælper andre.

Bag, når det passer jer
Bag for en Sag foregår torsdag den 10. oktober, men I 
er velkomne til at bage en anden dag, hvis det passer 
jer bedre. Læs mere på www.bagforensag.dk, hvor I 
også kan finde opskrifter og materialer.

God fornøjelse!
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Vil du måle de bløde
kompetencer?

Learnlab hjælper dig med at skabe skoleudvikling baseret 
på et bredt datagrundlag - ikke kun karakterer og tests

Besøg
Learnlab.net

Kontakt:  Peter Ulholm Peter@learnlab.net 31354033
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København og Aarhus  
forbereder sig på  
flere elever

m ti år vil der være 5.400 flere skoleelever i Kø-
benhavn, og når elevtallet topper omkring 2040, 
svarer det til ti ekstra firesporede skoler.

»Vi har gennem mange år udvidet de eksiste-
rende skoler, og det bliver svært at gøre igen. Sam-
tidig er der i nogle af vores byudviklingsområder 

så langt til nærmeste skole, at vi bliver nødt til enten at bygge 
nyt eller finde egnede lokaler til nye skoler«, siger kontorchef 
Sti Garde fra Center for Policy i Københavns Kommune.

København har allerede flere skoler undervejs. Ud 
over en ny skole på Sluseholmen, som netop er åbnet, har 
kommunen skrevet kontrakt på Nordøst Amager Skole, og 
både Arena Kvarterets Skole i Ørestad og De Gamles By 
Skole på Nørrebro er i udbud. Om det bliver nødvendigt at 
bygge hele ti skoler, afhænger af, om befolkningsudviklin-
gen går som ventet.

»Hvis den gør, får vi behov for omkring ti skoler. Hvis 
vi for eksempel skal udvikle hele Nordhavn til byområder, 
bliver der alene brug for tre skoler der«, siger Sti Garde.

København omsætter hvert år prognosen for befolk-
ningsudviklingen til et behovsprogram, så kommunen 
i tide kan reservere arealer til daginstitutioner, skoler, 
idrætsanlæg og kulturhuse.

Aarhus udreder sit behov
I Aarhus skal en skole stå færdig i forstaden Nye i 2025. 
Forstaden er ved at blive etableret nord for byen og skal 
rumme op mod 15.000 indbyggere. Kommunen er des-
uden ved at få udredt behovet for andre nye skoler.

»Vi forventer, at analysen vil vise, at der kommer til 
at mangle en skole i Lisbjerg nord for Aarhus. Den nu-
værende skole er ved at blive udvidet til tre spor, og det 
dækker behovet otte år frem, men der bliver bygget flere 
boliger i området, og det giver behov for en skole mere. 
To andre bud vil være en ny skole i midtbyen og i den 
nordøstlige del af byen«, fortæller økonomisk chefkon-
sulent Jacob Hansen Beuschau fra børn- og ungeforvalt-
ningen.

T E K S T :

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

F O T O : 

L A R S  J U S T

Danmarks to største byer får så stor elevtilgang, at de må bygge 
flere skoler. Hovedstaden kan få brug for op til ti firesporede skoler, 
mens Aarhus kan klare sig med seks nye skoler. 
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Ifølge kommunens prognose har Aarhus 4.200 flere 
folkeskoleelever om ti år. Det svarer til seks skoler med 
hver 700 elever.

»Vi vil både bygge nyt og få plads til flere børn i de ek-
sisterende skoler. Ud af 46 skoler kommer 18 til at mangle 
plads. Nogle har først behov for at blive udvidet om fem-
syv år. Derfor skal vi tættere på for at se, om det rent 
faktisk bliver nødvendigt at bygge til«, siger Jacob Hansen 
Beuschau. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

I Københavns syd-
havn gøres der klar 
til at bygge en ny 
folkeskole, Ny Sko-
le på Sluseholmen. 
Den skal stå færdig 
om fem år.

VI VIL BÅDE BYGGE 
NYT OG FÅ PLADS  
TIL FLERE BØRN I DE  
EKSISTERENDE  
SKOLER.
Jacob Hansen Beuschau,  
chefkonsulent, Aarhus Kommune
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Fødselstallet 
bølger op  
og ned1940’erne

I modsætning til mange 
andre lande har Danmark 

ikke ret mange unge 
mænd i krig. Samtidig 
har mange fået bedre 

livsvilkår end i 1930’erne. 
Det får fødselstallet til 

at stige voldsomt under 
anden verdenskrig. Det 

kulminerer med flere end 
96.000 fødte i 1946.

1930’erne 
Krise og ekstrem arbejdsløs-
hed får danskerne til at hol-
de igen med at få børn. Den 
kraftige nedgang i antallet 
af fødsler i 1920’erne og 

begyndelsen af 1930’erne 
fører til små årgange og be-
kymrende diskussioner om 
tilbagegang i befolkningen. 

1950’erne 
De små årgange fra 

1930’erne får igen fødsels-
tallet til at falde. Det når dog 
ikke helt ned på niveauet før 
krigen. Hvor det i 1930’erne 
lå under 70.000 nyfødte om 
året, ligger det i 1950’erne 

omkring de 75.000.

1960’erne
Fra begyndelsen af 1960’erne 
stiger fødselstallet, da de store 
årgange fra 1940’erne får børn. 

Dog når årgangene ikke helt 
så højt op som under og lige 
efter krigen, men lander på 

cirka 85.000 børn. Det stop-
per i 1967, da et kraftigt fald på 
næsten ti procent per år sætter 
ind. Samtidig skrumper antallet 

af teenagefødsler kraftigt.

2000’erne
Fødselstallet går ned fra 

midten af 00’erne.

2010’erne
De små årgange fra begyn-

delsen af 1980’erne får børn 
først i årtiet. Hvor gennem-

snitsalderen på førstegangs-
fødende lå på 24 år i 1971, 

er den i dag på 29 år. Derfor 
slår de større årgange fra 

slutningen af 1980’erne og 
begyndelsen af 1990’erne 

først igennem i slutningen af 
årtiet, og fødselstallet  

stiger igen.

Kilder: Professor emerita Lisbeth 
B. Knudsen, Institut for Sociologi og 
Socialt Arbejde på Aalborg Univer-
sitet, og »Befolkningen i 150 år« fra 
Danmarks Statistik.

1970’erne
Præventionsmidlerne bliver 
bedre. P-pillen blev frigivet 
i 1967, og i 1973 indfører 
Danmark fri abort. Sam-
tidig begynder kvinder i 

højere grad at uddanne sig, 
så mange venter med at få 

børn. Det får fødselstallet til 
at falde op mod 1980’erne.

1980’erne 
I 1983 fødes 50.822 børn – 
det laveste antal i 1900-tal-

let. Udviklingen vendes af, 
at kvinder i slutningen af 

20’erne og begyndelsen af 
30’erne begynder at få børn.

1990’erne 
Børnene, som de store år-

gange fra anden verdenskrig 
har sat i verden, får børn, og 

årgangene stiger til knap 
70.000 i begyndelsen af 

årtiet.

M O D E L F O T O S :  I S T O C K
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ONLINE LEDELSE, SAMARBEJDE 
OG LÆRING
Virksomheder kan spare tid og rejseomkostninger 
ved at tage den nye teknologi i brug ved fx 
mødeafholdelse. Dette masterfag giver It-ledere, It-
konsulenter m.fl. kompetencer til at håndtere nye 
møde- og samarbejdsformer. Undervisning online samt 
seminarer.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M I T O . E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING  
OG LÆRING 
Giver kompetencer i facilitering af dialogiske lære-
processer på individ- og gruppeniveau. Giver indsigt 
i - og forståelse for - forskellige ledelsesparadigmer. 
Styrker deltagernes kompetencer i tilrettelæggelse og 
ledelse af organisatoriske forandringsprocesser. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

M O C . E V U . A A U . D K

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien i 
disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’. 
Kompetencer inden for ledelse af læring og 
organisationsudvikling, følelser, motivation, 
kreativitet, magt, procesledelse, trivsel, intervention 
og evalueringsprocesser. Fokus på egen faglige og 
personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

L O O P . E V U . A A U . D K

PÆDAGOGISK LEDELSE 
MPL er for dig, der arbejder med pædagogisk ledelse i 
dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse.
Med denne master kan du bidrage til udviklingen 
af en stærk faglig samarbejdskultur, der styrker 
læringsudbytte og arbejdsglæde på din arbejdsplads. 
Du får kompetencer inden for læringsledelse  
og udvikling af undervisning, medarbejdere og 
institutioner. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M P L . E V U . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med 
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og 
entreprenørskab. Kompetencer til at designe kreative 
og innovative læreprocesser med inddragelse af 
kunstens, sansernes, kroppens og legens virkemidler  
– til gavn for trivsel og inklusion.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

K R E A . E V U . A A U . D K 

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring, 
organisationsudvikling og evaluering. Giver kompe-
tencer til at iværksætte, udvikle og vurdere mange 
slags læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring 
mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for 
specialisering og enkeltfag. Flere enkeltfag med 
studiestart i september.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

M L P . E V U . A A U . D K

Kom og hør om masteruddannelserne. 

Mød undervisere og studerende. 

Program og tilmelding på 
uddannelsernes hjemmesider.

■ ■ 	 ■ ■ 	

■ ■ 	

	 	 ■

■

■

INFORMATIONSMØDER

KØBENHAVN 16/9 kl. 17-18
AAU København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

AALBORG 17/9 kl. 17-18
Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
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ERNÆRING OG SUNDHED
 F O L K E S KO L E N . D K / E R N Æ R I N G O G S U N D H E D

20 /  F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 9

Lærer Christian Svane har forberedt  
sig på at jonglere med kemi og molekylær  
gastronomi på sine valgfag i madkundskab.

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O :  L A R S  H O R N

88 procent af skolerne har i år oprettet 
madkundskab som toårigt valgfag med eksa-
men. Dermed er det det fag, som flest skoler 
opretter. Lærer Christian Svane på Øster-
markskolen i Aars syd for Aalborg er glad for, 
at han endelig kan føre elever til eksamen i 
madkundskab.
     »På min arbejdsplads har jeg råbt og 
skreget for, at madkundskab skulle blive et 
prøvefag. Derfor er jeg meget positiv over for, 
at det bliver til prøvefag. Jeg har set, hvordan 
prøven har løftet idræt og geografi. Det er 
fantastisk. Men lige nu er det også lidt som 

LÆRER: 

Eksamen gavner  
madkundskab
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ERNÆRING OG SUNDHED
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folkeskolen.dk/fag
VÆR MED I   
FÆLLESSKABET  
Det faglige netværk om ernæring og sundhed er 
for alle, der underviser eller interesserer sig for fa-
get madkundskab i folkeskolen. I netværket får du 
ny faglig viden og inspiration til undervisningen. 
Du kan også dele erfaringer og holdninger til faget 
med de 4.327, der allerede er tilmeldt netværket.

folkeskolen.dk/ernæringogsundhed

at asfaltere, mens vi kører på vejen«, siger 
Christian Svane og kan slet ikke skjule sin 
begejstring over at skulle have madkundskab 
som eksamensfag i overbygningen i år:

»Der har været mulighed for en valgfri 
prøve, hvis man har haft madkundskab i 8. 
og 9. klasse. Det har der bare ikke været øko-

nomi til på min skole. Nu bliver det trumfet 
igennem på et højere plan«.

Allerede inden sommerferien havde han 
forberedt halvdelen af det nye prøvefag, selv 
om han manglede færdigheds-, vidensmål og 
prøvevejledning fra ministeriet. Han har støt-
tet sig til det eksisterende materiale og har så 
rettet til her efter sommerferien. 

Christian Svane brænder for madkund-
skab. Han har taget første år på kokkeskolen, 
men endte med at blive lærer. 

»Jeg sprang fra kokkeskolen i tide. Jeg 
havde undervurderet de arbejdstider, der er 
i faget. Man skal være af en speciel støbning. 
Men metodikken i kokkefaget vil jeg rigtig 
gerne lære børnene – og æstetikken«. 

Sidste skoleår havde han alle timer i mad-
kundskab på Østermarkskolen – et tiugers 
introkursus i 5. klasse, tre 6.-klasser og et 
valghold i 7. klasse. 

»Jeg kan godt lide at have det hele for mig 
selv. Så er der ikke andre, der roder. Der skal 
helst være orden i det hele. Hvis der ikke er 
det, bliver jeg et dårligt menneske. Men jeg 
har savnet en sparringspartner«, siger han 
med smil i stemmen. 

Vil helst ikke udvælge elever
Næste år kommer han til at dele ansvaret for 
faget på skolen med en anden lærer. Her skal 
han stå i spidsen for det nye toårige valgfag 
med eksamen, hvor 7. klasse begynder i år, og 
derudover skal han have madkundskab på valg-
hold i både 8. og 9. klasse. Derfor bliver han 
nødt til at afgive 5.-klasserne til en anden lærer. 

På skolen har langt de fleste elever gen-
nem tiden valgt madkundskab som første-
prioritet, men der bliver kun oprettet et hold 
med 25 elever. Det giver udfordringer, mener 
Christian Svane. Og han vil helst undgå, at det 
bliver ham, der skal træffe valget om, hvilke 
elever der får deres ønske opfyldt.

»Tidligere har lærerne bare organiseret 
valghold. Men sådan skal det ikke være i år. 
Hvad vil du gøre, hvis der er et barn, der vir-
kelig gerne vil lave mad, og som kan have ud-
dannelsesmæssige muligheder i den retning, 
som ikke får faget? Jeg kan godt se, at jeg kan 
risikere, at der kommer en shitstorm fra for-
ældre, der gerne vil have deres børn på det 
rigtige hold. Der skal helst være nogle andre, 
der tager ansvaret. Jeg vil bare undervise«, 
siger Christian Svane. 

Samtidig kan han også se udfordringer, 
hvis alle elever, der har ønsket madkundskab 

som førsteprioritet, får det. 
»Det er et problem. Det er et sindssygt 

dyrt fag. Man skal bruge omkring 10-15 kro-
ner per elev per lektion. Det kan hurtigt løbe 
op, hvis der er rigtig mange«, siger Christian 
Svane. 

Molekylær gastronomi og denaturering
Han glæder sig til at komme i gang med faget. 

»I 7. klasse bliver det meget overordnede 
emner som kød, brød og mejeriprodukter. 
Vi er igennem emnerne i forløb a tre til fire 
gange. Jeg gør det ikke let for mig selv, for 
jeg laver min undervisning på en blog. Det 
vil sige, at jeg selv skal udvikle opskrifterne 
eller i hvert fald tilrette dem, for jeg kan ikke 
bruge opskrifter fra kogebøger på grund af 
ophavsretten«. 

På valghold i 8. klasse har Christian Svane 
forberedt et forløb, der hedder »Kitchen-
science and mysteries«. 

»Vi skal dykke ned i kemien i maden og for 
eksempel se på, hvad der sker med et æg, når 
vi tilbereder det. Vi skal læse teori om alt fra 
koagulering til denaturering og på den måde 
se på de forskellige processer«.

I 9. klasse har han forberedt et forløb om 
molekylær gastronomi, som er rettet mod 
9.-klassernes projektopgave og naturfagsprø-
ven.

»De skal ikke til prøve. Det bliver valghold, 
som man kender dem fra gammel tid. Men 
det er klart, at det, jeg forbereder til de valg-
hold, kan bruges næste år, når 7.-klasserne 
skal have deres andet års madkundskab«, 
siger Christian Svane. 
mbt@folkeskolen.dk

Madkundskabslærer 
Christian Svane deler 
sine opskrifter på en 
blog, hvor han også har 
lagt sine årsplaner for 
det nye prøvefag op: 
domesticscience.net.

Eksamen gavner  
madkundskab

Madkundskab som valgfag 
med afgangseksamen
  Fra dette skoleår skal alle skoler udbyde hånd-

værk og design som toårigt valgfag. Skolerne 
kan selv bestemme, om de derudover også vil 
tilbyde billedkunst, musik og/eller madkund-
skab. Det valgfag, som eleverne vælger, skal de 
også til afgangseksamen i. 

  På 89 procent af skolerne har eleverne haft 
mulighed for at vælge madkundskab.  

  På 78 procent af de skoler, som udbyder mad-
kundskab, har flest elever valgt det.

  45 procent af eleverne har valgt madkundskab 
som førsteprioritet.

  Alle skoler skulle udbyde håndværk og design, 
men kun 86 procent af skolerne opretter faget.

Kilde: Folkeskolens skolelederrundspørge med 282 svar.
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Alt til din undervisning 
samlet i én portal
Xplore Matematik

Xplore Matematik er en fuldt dækkende systemportal til 

0.-10. klasse med mange typer af opgaver, træning, test og 

grundig lærervejledning. Læremidlet er undersøg ende og 

tager udgangspunkt i dine elevers hverdag for at skærpe 

deres nysgerrighed overfor matematikken.

Tidsbesparende lærerressourcer

    Lærervejledninger med facitlister

    Overblik over elevernes besvarelser

    Statistik over, hvordan eleverne klarer sig indenfor 

videns- og færdighedsområderne

    Interaktive årsplaner.

Skab sammenhæng med naturfagene

Forløbene er opbygget, så der gives mulighed for samarbej-

de med Xplore-læremidlerne til natur/teknologi, geografi, 

biologi og fysik/kemi. Xplore Matematik giver dig derved 

mulighed for nemt at skabe sammenhæng til naturfagene 

på alle klassetrin. 

Introtilbud
Spar 30%
Introduktionstilbud 

til nye kunder: Bestil 

Xplore Matematik inden 

1. november 2019 og 

spar 30% på første års 

abonnementspris!  

Læs mere her:  

goforlag.dk/matematik/

kampagne

Xplore Matematik 0-3 Systemportal
50 kr. pr. elev pr. år.   
Udkommer fra skolestart 2019

Xplore Matematik 4-6 Systemportal
50 kr. pr. elev pr. år.

Xplore Matematik 7-9 Systemportal
50 kr. pr. elev pr. år.

Xplore Matematik 10 Systemportal
50 kr. pr. elev pr. år.   
Udkommer fra skolestart 2019

Se portalen på www.matematik.xplore.dk
Bestil gratis og uforpligtende  
prøveabonnement på  
goforlag.dk/prøveabonnement.

Det handler om virkelig 
matematik, som det bruges i hverdagen 

Gennem Xplore Matematik bliver eleverne trænet i at tænke matematisk, fordi 
det handler om virkelig matematik, som det bruges i hverdagen. Vi arbejder 
med virkelige undersøgelser i et læringsrum baseret på fælles erfaringer, og så 
modellerer vi, stiller spørgsmål og reflekterer over, hvad læringen kan bruges 
til. Vi har fx sendt drager op, og har beregnet vinkler og flyvehøjde. Undersøgt 
og diskuteret resultaterne, og hvad problemerne skyldtes, når der var fejl. 
I hvert fald har det virket. Jeg havde 26 elever til mundtlig eksamen med 
beskikket censor. Han var imponeret. Snittet var 8, og det var tydeligt, at  
eleverne var fortrolige med arbejdsformen i den undersøgende tilgang. Og 
netop det, at kunne modellere sig matematisk frem, er en vigtig kompetence.

Amalie Christiane Yding
Lærer på Islev Skole i Rødovre.

“

Over 15.000 opgaverUndersøgende opgaverFaglige opgaverTræningsopgaverEvalueringsopgaverAdaptive testMatematiske spil

Hvert forløb indeholder:

    Introduktion til emnet

    Undersøgende opgaver

    Faglige opgaver

    Matematiske spil

    Selvrettende træningsopgaver

    Evalueringsopgaver

    Adaptive test (4.-9. klasse)

    Logbog og fagligt leksikon 

    Oplæsning af tekst  

(indtalt i lydstudie) 

    Træningsoplæg til alle prøver  

(8.-10. klasse).
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K L I P  F R A  N E T T E T

5. august 2019 | kl. 12.50

DLF-VALG:  
Næstformandskandidater  
på valgturné

24 /  F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 9

6. august 2019 | kl. 14.29

Som noget nyt skal de elever, der starter på 
27 navngivne folkeskoler, sprogtestes under-
vejs i børnehaveklassen. Klarer de ikke den 
sidste prøve, kan det betyde et år mere i bør-
nehaveklassen. De nye regler har ikke umid-
delbart fået forældre til at fravælge skolerne, 
lyder det fra flere skoleledere.

Skoleleder på Munkevængets Skole i 
Kolding Finn Fallesen havde indskrivning til 
børnehaveklassen i januar. Han har ikke hørt 
om forældre, der har fravalgt skolen på grund 
af sprogtest. Men han afviser ikke, at der kan 
komme reaktioner.

»Lige pludselig er det sådan, at hvis man 

går på Munkevængets Skole, så kan man 
dumpe børnehaveklassen – det er noget nyt. 
Derfor er vi spændt på, om det kan få nogle 
konsekvenser. Det ved vi ikke endnu«, siger 
han.

Skolerne er endt på Undervisningsmini-
steriets liste, fordi over 30 procent af elever-
ne kommer fra boligområder, der har været 
på ghettolisten inden for de seneste tre år. 
Skolerne skal teste eleverne i børnehaveklas-
sen for at finde de børn, der ikke kan godt 
nok dansk til at begynde i 1. klasse. 

Eleverne skal til den første sprogprøve 
ved skolestarten. Derefter følger endnu en 

prøve i februar og én inden skoleårets afslut-
ning. De elever, der ikke har tilstrækkelige 
sprogkundskaber ved skoleårets afslutning, 
kan melde sig til et sommerskoleforløb med 
intensiv sprogstimulering. Derefter skal ele-
ven til en fjerde sprogtest. Hvis eleven ikke 
består den, kan det betyde endnu et år i bør-
nehaveklassen. 
mbt@folkeskolen.dk

27 folkeskoler skal dette skoleår holde 
sprogprøver i børnehaveklassen. Skole-
lederne siger, at det ikke har afholdt  
forældre fra at tilmelde børn skolerne.

Lærerforeningens formandskab er på valg på kongressen den 1.-3. oktober. 
Der bliver kampvalg til næstformandsposten mellem nuværende næstfor-
mand Dorte Lange og formand for Ballerup Lærerforening Morten Kvist 
Refskov. De to kandidater tager fra 26. august til 26. september på turné 
rundt i landet og kommer blandt andet forbi Silkeborg, Vordingborg og 
Odense. 

Det er kongressen, der vælger formandskabet i Danmarks Lærerforening, 
mens resten af hovedstyrelsen vælges ved urafstemning blandt medlem-
merne senere på året.
På folkeskolen.dk/815985 kan du se alle valgmøder og tilmelde dig.

På 27 folkeskoler  
kan elever nu dumpe  
børnehaveklassen
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Læs også
Du kan se en liste over de 27 folke-
skoler på folkeskolen.dk/81608

Foto: Privatfoto

Foto: Bo Tornvig
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26. juli 2019 | kl. 11.02

Stadig færre 
børn får udskudt  
skolestarten

Andelen af børn, der starter 
sent i folkeskolen, er mere 
end halveret fra 13,4 procent 
i 2009 til 6,1 procent i 2018, 
viser en ny opgørelse fra Dan-
marks Statistik. »I 2009 blev 
0. klasse obligatorisk, og i 2011 
indførte mange kommuner vur-
dering af de børn, hvor foræl-
drene ønsker, de starter senere 
i skole. Begge dele kan have 
haft indflydelse på, at færre 
udskyder skolestart«, siger 
Lene Riberholdt, fuldmægtig 
i Danmarks Statistik, til Dan-
marks Statistiks hjemmeside.

4. juli 2019 | kl. 10.30

Prøv helt nye undersø-
gende litteraturopga-
ver med dine elever

Litteraturundervisning skal ikke 
formidle resultatet af andres 
analyser. Den skal starte med 
elevens egen sansning af tek-
sten. Det er tanken bag forsk-
ningsprojektet KiDM – Kvalitet 
i Dansk og Matematik – der 
netop er afsluttet. De opgaver, 
som forskerne har afprøvet på 
over 9.000 elever sammen 
med deres lærere, er nu samlet 
på en hjemmeside og står til fri 
afbenyttelse for dansklærere. 
Alle skoler kan få tilsendt login 
til både lærere og elever ved at 
skrive til post@laeramiddel.dk.

7. august 2019 | kl. 06.31

Forening:  
Mange folkeskoler er lukket 
land for handicappede

Under halvdelen af 
landets kommuner har 
fuld adgang for bevæ-
gelseshandicappede 
på alle folkeskoler. Det 
viser en undersøgelse 

fra UlykkesPatientForeningen, som i 
juni tjekkede op på den såkaldte tilgæn-
gelighed på de kommunale folkeskoler. 
Samsø og Dragør Kommuner er de to 
kommuner, der har den ringeste tilgæn-
gelighed i undersøgelsen, mens nogle af 
landets større kommuner, København, 
Aarhus og Frederiksberg, slet ikke har 
bidraget med oplysninger til undersøgel-
sen. I alt har 43 kommuner svaret.

Ny minister skrotter Riisagers  
frihedsforsøg for folkeskolerFIK DU  
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Foto: Privatfoto

1. august 2019 | kl. 06.57

Ny minister  
afskaffer gymnasie- 
optagelsesprøve

Med øjeblikkelig virkning har 
den nye undervisningsmini-
ster, Pernille Rosenkrantz-
Theil (Socialdemokratiet), 
grebet ind og afskaffet kravet 
om, at elever på prøvefri fri- 
og efterskoler skal bestå en 
særlig optagelsesprøve i fire 
fag for at komme på gym-
nasiet. »Jeg er ikke sat på 
jorden for at forhindre unge 
mennesker i at komme i gang 
med en uddannelse, alene 
fordi de har klaret optagel-
sesprøven dårligt i et fag«, 
siger ministeren til Politiken.

’Til alle os’ er et gratis undervisningsmate-
riale, der er bygget op omkring en række 
korte film, der handler om at være barn i 
Danmark med flygtningebaggrund.

Materialet skaber et godt udgangspunkt
for at tale om flygtninge og få en forstå-
else for, hvad de flygtede børn har været
igennem, og rammer samtidig ned i tema-
er som savn, forskelle og fællesskaber.
Undervisningsmaterialet er differentieret
til indskoling, mellemtrin og udskoling.
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GRATIS!
til hele skolen

TIL ALLE OS

Med støtte fra
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»Jeg går på læreruddannelsen, fordi jeg 
brænder for at få muligheden for at give børn 
forudsætningerne for et godt liv. Derfor vil 
jeg helst ikke være lærer i folkeskolen«. 

Sådan lyder mange af svarene, når tre 
forskere fra Københavns Professionshøjsko-
les læreruddannelse har spurgt de stude-
rende på 7. semester om, hvor de håber på at 
få job, når de inden længe kan kalde sig for 
færdiguddannet lærer.

Omkring en fjerdedel svarer klart, at de vil 
søge job i folkeskolen, mens lige så mange 
svarer, at de ikke vil vælge et lærerjob i folke-
skolen. Resten har endnu ikke besluttet sig 
for, hvor de ser sig selv i fremtiden, eller også 
vil de gerne prøve flere forskellige skoletyper.

»Svarene viser, at folkeskolen ikke er det 
naturlige førstevalg for vores kommende 
lærere. Samtidig er det interessant, at de 
vælger folkeskolen fra, fordi de oplever, at ar-
bejdsvilkårene i folkeskolen er for hårde«, for-
tæller lektor og ph.d. Pia Rose Böwadt, der er 
en af de tre forskere bag undersøgelsen.

Undersøgelsen er den måske sidste i en 

række af undersøgelser fra de tre forskere om 
motivationen bag at blive lærer, og hvorfor 
flere og flere vælger et job uden for folke-
skolen.

»Resultaterne fra undersøgelsen indike-
rer, at det kan blive rigtig svært bare at ud-
danne sig ud af lærermanglen. For mange ser 

ud til allerede på forhånd at vælge folkesko-
len fra, og de, der kommer ud i folkeskolen, 
risikerer at brænde ud, på samme vis som vi 
har set med mange af de nuværende lærere«, 
siger hun.  
bje@folkeskolen.dk

På nippet til at kunne kalde sig færdiguddannet lærer – alligevel er folkeskolen ikke det 
naturlige valg for flertallet på læreruddannelsen. Det viser en ny undersøgelse. 

Undersøgelse:  
Fremtidens lærere frygter 
folkeskolen

29. juli 2019 | kl. 09.09

To procent færre optagne på læreruddannelsen
I sidste uge fik 65.714 unge besked om, at de 
var optaget på en videregående uddannelse, 
heraf 23.665 på professionshøjskolerne. An-
søgertallene og dermed optaget er faldet på 
både lærer- og pædagoguddannelserne, mens 
interessen for sygeplejeuddannelsen er ste-

get. Her er antallet af optagne steget med syv 
procent fra 2018 til 2019, og siden 2011 er 
optaget steget med hele 25 procent, oplyser 
Danske Professionshøjskoler.

»Det er rigtig ærgerligt. Vi står og 
mangler lærere i skolen«, siger formand for 

Danmarks Lærerforening Anders Bondo 
Christensen til Altinget.dk og mener, at det 
afgørende er flere resurser til folkeskolen, så 
lærerne kan lykkes med at give eleverne god 
undervisning. 

1. juli 2019 | kl. 06.09
T E M A  L Æ R E R S T U D E R E N D E
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5. august 2019 | kl. 06.23

Fond vil gøre det lettere 
at flytte undervisningen 
udendørs

Undervisning i det fri gavner 
eleverne, viser forskning – og 
nu kan mindst 400 klasser få 
opfyldt deres ønsker om kik-
kerter, forstørrelsesglas og an-
det grej, som kan understøtte 
undervisningen under åben 
himmel. Den nye pengepulje på 
to millioner kroner kommer fra 
Nordea-fonden, der vil målrette 
tilbuddet til de yngste klas-
ser i indskolingen, hvor lærere 
kan søge op til 5.000 kroner 
til indkøb af udstyr. De to mil-
lioner kroner fordeles efter først 
til mølle-princippet, og man får 
svar inden for fire uger.

3. juli 2019 | kl. 14.02

Tidligere lærer bliver formand for 
Folketingets undervisningsudvalg 

Foto: Privat 

8. august 2019 | kl. 10.55 

Kommune sparer mil-
lioner på at hyre vikarer 
uden læreruddannelse

Frederiksberg Kommune brugte 
timelønnede lærervikarer uden 
læreruddannelse i 57.143,33 ti-
mer i skoleåret 2017-18. Til sam-
menligning brugte kommunen kun 
læreruddannede som timevikarer i 
1.955,92 timer i samme periode. 
Det viser en opgørelse, kommunen 
har foretaget på foranledning af 
lærer Daniel Panduro, som sidder 
i Frederiksbergs kommunalbesty-
relse for Enhedslisten. Da en time-
vikar uden læreruddannelse skal 
have 52,23 kroner mindre i løn per 
time end en timelønnet vikar med 
læreruddannelse, har Frederiksberg 
sparet næsten tre millioner kroner.

Anders Kronborg bliver ny formand for Folketingets børne- og undervis-
ningsudvalg. Anders Kronborg er nyvalgt folketingsmedlem for Social-
demokratiet og var lærer på en folkeskole i Esbjerg, helt indtil vælgerne 
stemte ham ind i Folketinget. Som formand bliver Anders Kronborg mø-
deleder i det udvalg, hvor folkeskolen er placeret. »Jeg tror ikke, at der er 
nogen, der er i tvivl om, at jeg brænder rigtig meget for folkeskolen«, ud-
talte han til folkeskolen.dk, da han kunne kalde sig medlem af Folketinget.

Vi inddrager det uformelle læringsrum i 
Ree Park Safaris naturskønne omgivelser, 
og bruger dét og parkens fascinerende 
dyreliv som vindue til virkeligheden. 
Var det noget for dine elever?

Undervisningen bliver nærværende og 
vedkommende for dine elever. 

Vi har gjort det nemt – se alle de færdige 
undervisningsforløb. Har du brug for 
noget specielt, så laver vi et forløb, som 
passer lige til jer. Kontakt os for at 
høre mere.

Har din skole en Partnerskabsaftale? 
Se mere på reepark.dk eller kontakt 
Safariskolen og hør mere.

SAFARISKOLEN I REE PARK 
Ree Park Safari
Tlf. 86 33 61 50
safariskolen@reepark.dk

KRIBLER DET I 
FINGRENE FOR 
AT KOMME UD 
I NATUREN?

Ree Park Safari er mere end blot 
end zoo, vi er et læringsrum fyldt 
med muligheder. Vores Safariskole 
tager udgangspunkt i børn og 
unges begejstring for naturen og 
alverdens dyreliv. 

2818_Annonce Folkeskolen_2.indd   1 11/06/2019   12.09
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Michael Bjerring trak i kjole og makeup første gang for 
et år siden på sin 24-års fødselsdag. Siden har han 
optrådt både i New York og på Fanø og har vundet en 
dragqueenkonkurrence i København. Han stiller op i 
»Danmark har talent« på TV 2 i efteråret. 
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T E K S T :   M A R I A  B E C H E R  T R I E R  

F O T O :   P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

Lærerstuderende, bøsse, 
dragqueen og debattør. 
25-årige Michael Bjerring 
kæmper for, at lærere får 
et mere åbent blik på køn 
i skolen. Selv er han klar 
til at gå forrest.  

» Tænk, hvis der 
havde været en  
rollemodel på  
skolen dengang, 
som jeg kunne 
spejle mig i«.
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»Er det dig,  
der er bøsse?«
Sådan begyndte timen i 2.a i Aalborg i mate-
matik. Michael Bjerring var lærervikar. Han 
svarede ja til spørgsmålet og bad eleverne be-
gynde at løse opgaver. Men det var umuligt, 
for de havde mange flere spørgsmål. 

»Hvor har du fået den sygdom fra?« var 
et af dem. »Ad, du er ulækker« var en anden 
kommentar. 

Ordene slog hårdt. Så hårdt, at Michael 
Bjerring skrev et debatindlæg i Politiken med 
overskriften »Kan en homo være lærer?« Samti-
dig lovede han sig selv, at næste gang han op-
levede fordomme og uvidenhed i et klassevæ-
relse eller på en skole, ville han tage debatten. 

»Jeg får altid spørgsmålet, første dag jeg er 
i en klasse. Der er altid en, der rækker hån-
den op og spørger: Er du bøsse? Men det ge-
nerer mig ikke mere. Det er så fedt at komme 
tilbage i skolen og hvile i sig selv. Jeg tror, det 
rykker noget at bruge sig selv, når man er 
lærer«, siger Michael Bjerring. 

Topstudent med lærerdrømme
Det var ikke umiddelbart Michael Bjerrings 
førstevalg at blive lærer. Han var politisk aktiv 
i Danske Skoleelever, i Danmarks Socialdemo-

kratiske Ungdom og i Socialdemokratiet. Han 
ville forandre verden og knoklede i gymnasiet 
for at få et tårnhøjt gennemsnit, som kunne 
åbne døren til statskundskab. Han fik 11,8 i 
snit. Men da han arbejdede som lærervikar i 
sit sabbatår, stod det klart for ham, at skolen 
var et bedre sted at skabe fællesskab og 
forandringer. Selv om han med sit snit havde 
frit valg på alle uddannelseshylder, valgte han 
læreruddannelsen i København. Han blev 
overrasket over de reaktioner, hans valg gav.

»Spild af talent« og »et uambitiøst valg« 
var nogle af de ord, der ramte ham. Og det fik 
ham til tasterne igen. Denne gang var det In-
formation, som bragte debatindlægget: »Mor, 
er det okay, jeg dropper universitetet?« 

»Den reaktion er symptomatisk for et sam-
fund, der har udnævnt nogle mennesker med 
høje uddannelser til at være finere og mere 
samfundsgavnlige end resten«, skrev han.

Indlægget betød, at Michael Bjerring gav 
interview til medier over hele landet og fik 
sat på dagsordenen, at uddannelsesvejled-
ning til elever med høje karakterer i gymna-
siet ikke rummede anbefalinger om profes-
sionsuddannelser. 

»Jeg kæmpede så hårdt for karaktererne, 
så jeg politisk kunne gøre en forskel. Men 
som lærer gør du en forskel, hver eneste dag 
du går ind i klasserummet. Jeg var slet ikke i 
tvivl om, at jeg skulle være lærer«, siger Mi-
chael Bjerring. 

Skuffelse over lærerstudiet
Da mediestormen lagde sig, og studiestart 
bankede på, var Michael Bjerring spændt på 
livet som lærerstuderende i København. 

»Jeg glædede mig så meget. Men så gik der 
en måned, og så tænkte jeg: Shit – er det det 
her, jeg vil?« 

Han blev overrasket over, hvor få undervis-
ningslektioner der er på læreruddannelsen. 
Hvor lidt tid til feedback underviserne har, og 
hvor lidt fællesskab og lærerstolthed der er 
blandt de studerende. 

»Jeg blev nødt til at overveje, om jeg vir-
kelig skulle det her. Jeg søgte orlov i et halvt 
år«. 

Orloven kom ufrivilligt til at vare et helt 
år, fordi den vejledning, han fik fra studiet, 
bragte ham i en blindgyde. Under orloven tog 
han til El Salvador og underviste børn i en-

I N T E R V I E W
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Det tager tre timer for 
lærerstuderende Mi-
chael Bjerring at for-
vandle sig til Mizz Privi-
leze. »Jeg har valgt mit 
navn, for jeg er en hvid, 
privilegeret, ciskønnet 
mand, og når jeg leger 
med mit køn, mister 
jeg lidt de privilegier, 
jeg har«. 

gelsk. I Sydamerika blev han sikker på, at han 
skulle være lærer. 

»Jeg kunne mærke den der glæde ved at 
undervise igen. Den glæde var blevet knust, da 
jeg begyndte på læreruddannelsen«, siger han. 

Nu begynder han på sit sidste år på uddan-
nelsen. Og når han begynder dette semester, 
har han tre gange tre timers undervisning. 
Og det er alt for lidt, mener han. Det giver 
ikke nok faglighed, og det giver heller ikke 
mulighed for at dyrke en fælles læreridenti-

tet, når undervisningen foregår i moduler på 
forskellige hold. Der er ikke mere at læse på 
studiet, end at han kan arbejde 20 timer om 
ugen i Sex og Samfund og derudover har tid 
til at starte sin dragqueenvirksomhed op fra 
kollegieværelset på Amager. 

»Nogle snakker om at gøre uddannelsen 
femårig. Man kunne tage den uddannelse, der 
er nu, på tre år«, siger han. 

»Min far er lærer, og han har stadig venner 
fra lærerstudiet. Dengang var det et fuldtids-
studium, og der var fællesskab. I dag identifi-
cerer de fleste lærerstuderende sig med det, 
de gør ved siden af studiet. De arbejder som 
frivillig eller sidder i Bilka. Hvis lærerstudiet 
ændrede sig, ville jeg ikke kunne leve det liv, 
jeg lever nu. Jeg har tilpasset mig omstændig-
hederne. Men et eller andet sted synes jeg, 
det er ærgerligt«. 

Mizz Privileze i klasseværelset
Tre knips med fingrene foran ansigtet. Øjen-
brynene vipper op og ned. Blikket bliver 
flirtende og direkte. Michael Bjerrings indre 
dragqueen, Mizz Privileze, slår han til og fra 
på et kort sekund. Og selv om parykken, de 

»Som lærer gør 
du en forskel 
hver eneste dag. 
Jeg var slet ikke 
i tvivl om, at jeg 
skulle være  
lærer«. Dansk Retursystems  

tilbyder gratis undervisningsmateriale, 
som lever op til en række læringsmål  
for klassetrinene.  
Temaet hører under  
Verdensmålene 12 og 13.  

Sæt klima på skoleskemaet, når 
konkurrencen Årets Panthelte for 
0.-4.-klasserne løber af stablen i uge 
44. I kampen om at blive Årets
Panthelte skal I samle tomme flasker
og dåser og lege sjove klimalege
mens i lærer om CO2, råstoffer og
genanvendelse. Vinderklassen bliver
kåret til Årets Panthelte og får besøg
af Sebastian Klein.

Tilmeld dig allerede nu  
og læs mere på:  

www.danskretursystem.dk/panthelte.

Bliv
Årets

Panthelt

Skal din klasse  
vinde årets  
klimakonkurrence 
og få besøg af  
Sebastian Klein?

ÅretsPanthelt_71x285.indd   1 31/05/2019   12.36
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højhælede sko og den tunge makeup aldrig er 
med i klassen, får eleverne alligevel indimel-
lem et kort glimt af hende, når han har været 
i praktik på folkeskoler. 

»Hvis jeg skal sætte gang i en fordomsleg, 
så kommer der nok en lille smule perfor mance 
på. Så giver man eleverne lov til at spørge om 
alting. Og nogle gange er der også lidt glitter 
i skægget fra weekenden. Det er vigtigt, at 
eleverne har noget at spejle sig i. Jeg vidste 
allerede i folkeskolen, at jeg var bøsse. Tænk, 
hvis der havde været en rollemodel på skolen 
dengang, som jeg kunne spejle mig i«. 

I sidste praktik havde han et forløb om 
sprogbrug. Eleverne skrev sedler, og sedlerne 
var udgangspunkt for en debat. 

»Der var mange, der skrev, at de kalder hin-
anden ludere og bøsserøve. Så tog vi det op. 
Hvorfor er bøsse noget negativt? Og tænker I, 
at det er negativt? Vi siger det kun for sjov, lød 
svaret. Vi ville ikke sige det, hvis der var nogle. 
Men hvad nu, hvis der er nogle, og de ikke har 
lyst til at fortælle det, fordi alle bruger det som 
et negativt ord«, fortæller Michael Bjerring.

Undervisningen om køn og seksualitet fore-
gik som en del af Uge 6. »Lærerne på skolen 
spurgte mig, om jeg ikke kunne stå for det, for 
de ville helst ikke. Fordi jeg selv er en minori-
tet og nu er drag, og fordi jeg underviser i Sex 
og Samfund, så ved jeg jo meget om det«.

Snak med børn om normer
Michael Bjerring udfordrer også lærerkolle-
gerne. Da han startede i praktik, interviewede 
han et par lærere om deres bevidsthed om 
egne normer i undervisningen.

»De havde slet ikke tænkt det ind i deres 
undervisning, og de blev overraskede over 
det, mens jeg interviewede dem«, siger han. 
Han vil gerne udfordre lærernes brug af 
køn som stereotyper, og han føler, at mange 
lærere gerne vil have en mere normkritisk 
tilgang til undervisningen, når de bliver gjort 
opmærksomme på de stereotyper, som findes 
overalt i skolen. 

 »Vi påvirkes hver dag af normer. Der er 
nogle lærere, der kræver, at man laver et 
stamtræ med mor og far. Men det er ikke alle 

børn, der har en mor og far. Vi skal som lære-
re arbejde med, hvordan vi snakker med børn 
om normer. Vi skal være trygge ved det og 
være klædt på til det«, siger han og fortæller, 
at han flere gange har skrevet til forlaget Clio 
for at påpege faktuelle fejl og kønsstereotyper 
i undervisningsmaterialer. 

»Da jeg var på skolen, var der også en elev, 
der formentlig identificerede sig som trans. 
Men personen blev omtalt som homoseksuel. 
Lærerne var ikke bevidste om, at der er for-
skel på seksualitet og kønsidentitet. Sådan er 
det tit. Når jeg nævner det for lærere, så er 
der nogle, der siger, at skolen ikke kan tage 
sig af alt. Det er ikke let. Men man bliver nødt 
til at have styr på det. For det viser, at man er 
åben over for, at der er flere måder at være 
på«, siger Michael Bjerring.

Han fornemmer, at elever i dag allerede i 
folkeskolen er klar til at være åbne om seksua-
litet og kønsidentitet, fordi de finder ligesinde-
de blandt andet via sociale medier. Han havde 
et undervisningsforløb i en 8. klasse, som 
var inspireret af den amerikanske dragqueen 

Normkritisk fif: Når 
du spørger en kvinde 
om, hvem hun er gift 

med, så lad være med 
at spørge om hendes 

mands navn – spørg i 
stedet om partnerens 

navn, lyder det fra Mi-
chael Bjerring. 
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Sasha Velour. Og de fleste af eleverne kendte al-
lerede Sasha Velour, fordi de havde set realitypro-
grammet »RuPaul’s Drag Race« på Netflix. 

»The power of Netflix. De kendte det bare. Det 
er meget betryggende. De havde aldrig fundet de 
programmer, hvis de ikke blev tilbudt på Netflix. 
Det er meget vigtigt at have sådan noget på Net-
flix«, siger Michael Bjerring. 

Fremtiden i skolen
Hvis alt går efter planen, står Michael Bjer-
ring næste sommer med et eksamensbevis, der 
beviser, at han er uddannet lærer. Men han er 
lidt tøvende over for, om hans første arbejdsplads 
bliver på en folkeskole.

»Jeg kommer helt sikkert til at bruge min læ-
reruddannelse. Det er bare ikke sikkert, at det 
bliver på den lokale folkeskole. Det kan også godt 
være, at det bliver der. I min praktiktid havde jeg 
fantastiske oplevelser med børn, men jeg følte 
mig også lidt som en skakbrik, som andre ryk-
kede rundt med mellem klokken 8 og 16. Arbejds-
tidsreglerne er rigide. Fleksibiliteten er meget 
lille. Jeg vil gerne rykke holdninger. Men det kan 
godt være, det skal være på et andet niveau«.

Én ting er han sikker på. Han vil udfordre nor-
merne, lige meget hvor han ender. 

»Jeg udfordrer også normerne i dragmiljøet. 
Min drag har skæg. Nogle gange lader jeg det hele 
hænge og dingle, og jeg kommer aldrig til at bar-
bere mig under armene«, siger han og løfter sløret 
for en drøm, der lige så stille er begyndt at vokse: 

»Kan Mizz Privileze udbyde undervisningsfor-
løb på skoler? Hvis hun kunne, så tror jeg virke-
lig, det ville rykke noget«. 
mbt@folkeskolen.dk

DET KORTE KØNSLEKSIKON
   Seksualitet kendetegner, om man er eksempelvis homoseksuel,  

heteroseksuel eller biseksuel.
   Kønsidentitet kendetegner, om man er ciskønnet (identificerer sig med det køn, 

man er født med), transkønnet (identificerer sig med det køn, man ikke er født 
med) eller nonbinær (kan identificere sig med begge køn eller noget imellem). 

 

JURIDISK KØNSSKIFTE
   I dag skal en person være 18 år for at få et såkaldt juridisk kønsskifte. Det vil 

sige få et cpr-nummer som det køn, man føler sig som, uden at man behøver at 
være blevet opereret eller have taget hormoner.

   Efter regeringsskiftet tegner der sig nu et politisk flertal bestående af Enheds-
listen, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre for at ændre alders-
grænsen. Der er endnu ikke enighed blandt de politiske partier om, hvor langt 
ned aldersgrænsen for juridisk kønsskifte skal sænkes.

Læs også
Copenhagen Pride i København lige nu.  
Læs om lærerkredse, der deltager i årets  
parade, på folkeskolen.dk/816452.

På den ordblindevenlige skole har lærere og 
ledelse fokus på at støtte læring for ordblinde 
elever.

SKAL DIN SKOLE VÆRE  
ORDBLINDEVENLIG ?

Kontakt os

www.vitec-mv.com

for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer i 
gang med eller bidrage til jeres ordblindevenlige 
skole. 

Det gælder både små tilrettelser af den daglige 
undervisning og overordnede regler, som hele 
skolen skal efterleve, fx:

Digitale læse- og skriveprogrammer som CD-ORD 
og IntoWords kan fx støtte elevens læsehastighed 
og forståelse. Det frigiver tid og overskud til 
opgavebesvarelse og til at deltage i gruppearbejde 
–  begge dele er vigtige for, at ordblinde elever kan 
lære alt det, de har potentiale for.

hvordan det fysiske miljø understøtter eleven

at elevens skrivning støttes med en skabelon 

at alle tekster er digitaliserede, så eleven kan 
få hjælp af læse- og skriveprogrammer. 

65 91 80 22 salg@mv-nordic.dk

Vidste du at...
Ordblindevenlig 

undervisning gavner 
alle elever, der har 

brug for særlig 
forståelse, tydelighed 

og stilladsering.

Så der er god grund til at gøre 
din skole ordblindevenlig.

CD-ORD IntoWords
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Testkultur  
medvirker til usund 
præstationskultur

Danmark er et af de lande, der tester mest. 
Det viser en undersøgelse fra EU’s informa-
tionsnetværk Eurydice om de europæiske 
landes brug af test i grundskolen. 

Langt de fleste børn og unge trives i folke-
skolen, men desværre viser nylige undersø-
gelser, at flere børn og unge rammes af men-
tale sundhedsproblemer, og at problemet er 
støt stigende. Vi ved, at nye generationer er 
under pres. Nogle under voldsomt pres. Det 
er ikke kun vejen gennem uddannelsessyste-
met, der skaber mistrivsel, desværre peger 
flere faktorer på, at det er skolen, dens do-
kumentationskrav og struktur, der er direkte 
medvirkende årsag.

Børn, som bliver bedømt hele livet, ser 
ud til at være dem, der har det værst. Ifølge 
forskerne på Aalborg Universitet Iben Nørup 
og Betina Jacobsen ses en stigning i dårlig 
trivsel, som er fuldstændig sideløbende med 
indførelsen af omfattende test. De børn, 
som er blevet testet hele deres liv, er også 
de børn, som har dårligere mistrivsel/mental 
sundhed. Det er tankevækkende. For det 
handler ikke kun om særligt udsatte grupper 
eller socialklasser, men om hele midtergrup-
pen fra alle slags hjem. 

Det er dybt paradoksalt, at testsystemet 
er ved at blive en del af dansk undervisning 
og skoletradition. Pædagogiske test er et 
vigtigt arbejdsredskab for lærerne i deres 
tilrettelæggelse af undervisningen, men det 
er på høje tid at kaste et kritisk blik på test-
kulturen, og hvad de unødvendige test har af 
konsekvenser for eleverne. 

Skolen skal være en beskyttelsesfaktor, 
der øger chancerne for et godt og velfunge-

rende liv. I dansk skoletradition har vi haft 
fokus på dannelse og formålet med at drive 
skole, og den tradition bør fortsætte. Derfor 
er det vigtigt, at vi får vendt udviklingen, så 
både skoleglæde og livsglæde er alle elever 
forundt. 

Det seneste årti har strømmen af tiltag og 
accountabilitytankegang medvirket til, at ele-
ver i højere grad oplever pres og mistrivsel. 
Der er brug for vilje, handling og kollektive 
løsninger, der ændrer nuværende struktur og 
kultur i skolen. Trivselsarbejdet må priorite-
res frem for at måles. Skab fokus på mestring 
frem for præstationer. Kast et kritisk blik på 
brug af karakterer og test, fjern al unødven-
dig brug. Vi kan og skal gøre op med de til-
tag, der medfører en usund sammenlignings- 
og præstationskultur, så vi får en folkeskole, 
hvor man øver mere og bedømmer mindre. 
Det vil være sundt for alle.

›  Katrine Diduch 
lærer og Folkeskolens 
faglige håndværk og 
design-rådgiver

Det er på høje  
tid at kaste et  
kritisk blik på test-
kulturen, og hvad 
de unødvendige 
test har af  
konsekvenser  
for eleverne.

DLF MENER
AF JEANETTE SJØBERG  
FORMAND FOR  
UNDERVISNINGSUDVALGET  
I DLF 

»Eleverne på min skole kommer 
i morgen! Bevares, vi kan sag-
tens finde på noget at foretage 
os, men da det ligesom er lagt i 
støbeskeen, at det er et prøvefag 
på lige fod med andre prøvefag, 
så er det sgu da forventeligt, at 
læseplaner som minimum ligger 
klar, inden eleverne starter, 
så vi undervisere har en fair 
chance for at nå at forberede os 
optimalt.
(…) Jeg vil faktisk gå så langt 
som til at sige, at det er for 
dårligt og direkte uprofessio-
nelt af læringskonsulenter og 
Undervisningsministeriet ikke 
allerede at have offentliggjort en 
beslutning«.

Hvor er  
undervisnings-
planerne for det 
obligatoriske 
valgfag hånd-
værk og design?

Læs hele blogindlægget  
på folkeskolen.dk/816393
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Man holder  
dansklærerne  
for nar

›  Helge Christiansen 
cand.pæd. i dansk

Nogle lærere har protesteret på folke-
skolen.dk og i fagbladet Folkeskolen mod 
den administration af prøverne i dansk, 
der har fundet sted. En enkelt lærer har 
endog klaget til Undervisningsministe-
riet. Disse formastelige syndere, som 
tillader sig at forholde sig kritisk over 
for prøvemagtelitens lukkede univers, er 
blevet mødt med nedladende belærin-
ger af diverse ministerielle konsulenter, 
ekskonsulenter og forskere. De er ikke 
forandringsparate, og naturligvis ved 
Undervisningsministeriet bedst. 

Jeg synes, at disse læreres kritik er 
fuldt berettiget. Det er svært for dansk-
lærere at navigere i praksis, da bestem-
melserne i dansk er et konglomerat af 
modstridende udsagn.

Fælles Mål i dansk med deres ube-
hjælpsomme sprog og primitive, kom-
promisprægede kompetencetænkning 
(udarbejdet i hast) hænger ikke sammen 
med formålets indhold og sproglige 
elegance og heller ikke med læseplaner, 
vejledningen, prøvebestemmelserne og 
prøveopgaverne. 

I bestemmelser for afgangsprøverne i 
dansk lever læringsmålstyringen videre 
i bedste velgående, men alligevel er 
danskprøverne ikke valide og reliable. De 
vurderer kun snævre aspekter af faget, 
og reabiliteten er stærkt begrænset. 

Den snævre evaluering af faget virker 
tilbage på undervisningen, som ampu-
teres i iveren for at leve op til prøvernes 
snævre krav og i bestræbelserne for at få 
gode karakterer.

Hvorfor eksperimenteres der ikke på 
livet løs på dette område, som lever sit 
eget liv ude af takt med faget som dan-
nelsesfag, som skævvrider fagets cen-
trale værdier og i sin resultatorientering 
strider mod motivationsforskningen? 
Og hvorfor iniviterer man ikke en bredt 
sammensat gruppe af danskfolk med 
forskellige tilgange til dialog og til at ud-
arbejde grundige og sammenhængende 
retningslinjer?

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 folke-
skolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

Læs hele blogindlægget  
på folkeskolen.dk/816393

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 
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Barcelona | Fly |  5 dg/4 nt..
Rom | Fly |  5 dg/4 nt..
München | Fly |  5 dg/4 nt..

Prag | Fly | 5 dg/4 nt..

Malta | Fly* | 6 dg/5 nt..

Budapest | Fly |  5 dg/4 nt..

Flere studierejseforslag på benns.dk. 
Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i fly fra København på 
økonomiklasse, overnatning på hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. 
For mere info. om priserne - se www.benns.dk/studietur. * Fra Billund.

Billige, skræddersyede
studieture i Europa

• Flyv med Lufthansa fra Billund og København
• Altid GRATIS måltider og drikkevarer

Studierejseforslag:

Kurser og Temadag
Når seksualitet er del af omsorgsarbejdet
Sexolog Nina Lildal Schrøder m.fl. (Vissenbjerg)

Sorg som vilkår og sorg som diagnose
Professor Svend Brinkman. (København og Aalborg)

Mindfulness og stresshåndtering 
Psykoterapeut M Lindholmer (Aalborg og København)

Styrk din mestring og mestringsstrategier
Tine Vinther Olesen (Aalborg og København)

Det Dobbelte Kram
 Sundhedsinnovator og fysioterapeut Peter Thybo 

(Aalborg og København)

Neuropædagogik
 Sundhedsinnovator og fysioterapeut Peter Thybo 

(Aalborg og København)

Slip fri af tanker som hæmmer
Psykoterapeut M Lindholmer (Aalborg og København)

Bedømmelse af forældre  og omsorgsevne
Psykolog Niel Peter Rygaard (Aalborg og København)

Seksuelle grænseoverskridelse og krænkelse
Sexolog Nina Lildal Schrøder  (Aalborg og København)

Arbejdet med udsatte 
og tilknytningsforstyrrede børn og unge

Psykolog Niel Peter Rygaard (Aalborg og København)

Grundkursus 
 en introduktion til psykiatriens verden

Chefpsykolog Tine Wøbbe  (Aalborg og København)

Tilmelding og flere oplysninger på: 
udviklingsseminarer.dk

Udbydes af Sind Skolerne, 
Bispensgade 7, 9000 Aalborg 

Kontaktperson Knud Birk Pedersen. T: 51 24 37 25
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Vidste du, at 13 til 16-årige er de 
skoleelever, der oftest kommer til 
skade i tra�kken?

Hjælp dine elever med at blive sikre 
i tra�kken. Det er nu, de har mest 
brug for det.

Få besøg af en gratis gæste-
underviser fra Rådet for Sikker Tra�k 
i din 7.-10. klasse. Så bliver den 
obligatoriske færdselsundervisning
ikke lettere. Det er Sikker Tra�k To Go.

Tilmeld dig på sikkertra�k.dk/ToGo

Få trafik-
undervisningen
bragt direkte 
til din klasse 
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folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I FÆLLESSKABET  
Det nye faglige netværk for lærerstuderende på folkeskolen.dk er for 
alle med interesse i læreruddannelsen og livet som lærerstuderende 
og nyuddannet lærer. I netværket får du ny faglig viden om din ud-
dannelse, ligesom du har mulighed for at udveksle erfaringer, kom-
mentere og blogge med andre i netværket. 

Vil du have nyheder fra netværket, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet på 
folkeskolen.dk/lærerstuderende

Fem gode råd  
til nye lærere 

A F  L E A  B .  M O S E  O G  P E R N I L L E  L .  N I E L S E N ,  L Æ R E R E

I N D L Æ G  P Å  B L O G G E N :  V E L K O M M E N  T I L  V I R K E L I G H E D E N

1  
SÆT FORVENTNINGERNE NED

Lad os gøre det klart med det samme: Du får 
på ingen måde tid til at udarbejde lige så fagligt 
velfunderede og velovervejede undervisnings-
planer, som du har været vant til efter fire år på 
læreruddannelsen. 

Drop at tænke over Klafki, Illeris og Løgstrup, 
mens du udarbejder undervisningsplaner med 
mål, aktiviteter og indhold. Men drop dem ikke 
helt. Hav dem i baghovedet, men lad være med 
at slå dig selv i hovedet over, at du ikke når at 
tænke alt både praktisk og teoretisk igennem. 
For det hørte læreruddannelsen og praktikpe-
rioden til, hvor du var i gruppe med to andre, og 
hvor I skulle deles om at undervise cirka 12 lek-
tioner om ugen. Nu er du alene om at planlægge 
og gennemføre cirka 25 lektioner (alt efter hvor 
du arbejder). Tænk på det, når du går i panik eller 
møder uforberedt op (det kommer til at ske).

2  
SPØRG DINE KOLLEGAER

Hele tiden. Spørg, spørg, spørg. Vær ikke bange 
for at spørge om hjælp. Hvis ikke dine kollegaer 
spørger dig, om du har brug for hjælp, så spørg 
dem. De vil gerne hjælpe, men de glemmer nogle 
gange at spørge, fordi de har glemt, hvordan det 
er at være ny (det glemmer man faktisk hurtigt).

Det er okay, hvis du ikke ved, hvilken bog du 
skal vælge i dansk, så spørg din garvede dansk-
kollega. Hvis der er papirstop i kopimaskinen, 
så spørg en kollega (du skal ikke bare gå fra 

maskinen og lade, som om det ikke var dig!). 
Dine kollegaer bliver din bedste støtte fra nu 
af og hver eneste dag fremover. Dem, du kan 
søge hjælp og sparring hos. Dem, du skal kig-
ge på mange timer om dagen og samarbejde 
med. Dem, der samler dig op og hjælper dig. 
Husk det.

3  
GIV DIG TID, OG TAG DET ROLIGT

Det er lidt, ligesom dengang du tog kørekort. 
Du har en forestilling om, hvad det vil sige, og 
du har øvet dig med din kørelærer ved siden af. 
Nu skal du stå på egne ben. 

Når alle eleverne har brug for hjælp på én 
gang i 3.a, og du står alene, og alle siger dit 
navn og har hånden oppe, så giv dig tid. Du 
opbygger et »lydfilter« med tiden. Giv dig tid til 
at hjælpe den enkelte elev. De andre kan godt 
vente imens. Elever har godt af at vente. Så 
bliver de tålmodige. Forhåbentlig.

 4  
FOKUSER PÅ DET, DER FUNGERER

Væn dig til at skrive tre positive ting ned fra din ar-
bejdsdag. Eller del dem med en kollega. Hver dag. 
Væn dig til at fokusere på det, der fungerede i lø-
bet af dagen. Det er en god øvelse, og det er sundt. 

For det er ikke alting, der fungerer, og sådan 
bliver det aldrig, når man arbejder som lærer. Der-
for skal man finde energi i det, der går godt. På 
læreruddannelsen blev vi vænnet til at evaluere 
og nytænke undervisningen. Du drukner, hvis du 
tænker, at det kommer til at ske i praksis. Nok er 
nok. Alt med måde. Du kan ikke forberede dig på 
alt. Det er godt nok, det, du gør!

5  
PAS GODT PÅ DIG SELV

Du har søgt og sagt ja til et job som lærer. Hvis 
du spørger os, er det verdens bedste, fedeste, 
mest spændende og udfordrende job. 

Men det er også utaknemligt på mange måder. 
For som lærer kan man altid gøre det lige en tand 
bedre. Du kan altid gøre lidt mere eller lidt bedre. 
Tænke tingene lidt bedre igennem, rette kontakt-
bogsnoten igennem, læse teksten til historietimen 
i morgen igennem igen, udarbejde nogle bedre 
spørgsmål eller differentiere undervisningen lidt 
bedre. Helt konkret foreslår vi dig, at du tager en 
middagslur (ikke i arbejdstiden, men når du kom-
mer hjem). Måske kommer det helt af sig selv. 
Det er godt for dig med en lur. Du bliver et bedre 
menneske, en bedre kollega og lærer af det. Det er 
faktisk også helt normalt, at man falder i søvn før 
klokken 21 det første år af sit lærerliv …

Tillykke med dit nye job, og velkommen til et 
praksischok. Velkommen til virkeligheden. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Vidste du, at 13 til 16-årige er de 
skoleelever, der oftest kommer til 
skade i tra�kken?

Hjælp dine elever med at blive sikre 
i tra�kken. Det er nu, de har mest 
brug for det.

Få besøg af en gratis gæste-
underviser fra Rådet for Sikker Tra�k 
i din 7.-10. klasse. Så bliver den 
obligatoriske færdselsundervisning
ikke lettere. Det er Sikker Tra�k To Go.

Tilmeld dig på sikkertra�k.dk/ToGo

Få trafik-
undervisningen
bragt direkte 
til din klasse 
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             KOMMUNER SENDER ELEVER  

                       PÅ TVÆRS AF  SKOLEDISTRIKTER
I Holstebro, Aarhus og 
Helsingør skabes skole- 
distrikterne ud fra politi-
ske ønsker om at sprede 
tosprogede elever og  
sikre social bredde i  
klasserne. I år sender 
Aarhus således over  
30 elever med bus  
på kryds og tværs  
af kommunen.  

T E K S T :  

S A R A  M A R I E  D Y N E S E N  

 

I L L U S T R A T I O N :  

M A I - B R I T T  A M S L E R
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             KOMMUNER SENDER ELEVER  

                       PÅ TVÆRS AF  SKOLEDISTRIKTER
»Sprogscreening  
afgør, om der er  
frit skolevalg«

Aarhus Kommune sprogscreener børn med dansk  
som andetsprog, inden de begynder i 0. klasse. Derefter 
fordeles børnene på folkeskoler med mindre end 20  
procent elever med dansk som andetsprog. Fra lærernes 
perspektiv er det en velfungerende ordning, fortæller  
Nikolaj Thomsen, tillidsrepræsentant på Skåde Skole. 

Hvad er tanken bag denne fordeling af eleverne?
»Tanken bag ordningen er, at børnene skal gå i skole et sted, hvor der ikke 
er nogen tosprogede børn, for at de kan lære dansk. I vores område bor der 
ingen tosprogede familier, for det er for dyrt for dem at bo her. Børnene 
bliver sprogscreenet på deres distriktsskole, og hvis de bliver vurderet til at 
have dansk som andetsprog, så har de ikke et frit skolevalg. Vi har omkring 
syv procent tosprogede børn, der alle kommer udefra«.

Er det en god løsning?
»Fra vores perspektiv er det en velfungerende ordning, på den måde at 
det er fint for vores elever at møde børn, der er anderledes, og det er fint 
for de tosprogede børn, der helt klart får en sproglig stimulering, som de 
ikke ville have fået et andet sted. Vores børn møder andre elever, der ikke 
er født med de samme privilegier som dem selv, og de ser en anden side 
af tilværelsen. Det giver dem nok et mere nuanceret billede af begrebet 
’tosproget’. Så på den måde er det positivt«. 

Hvilke udfordringer har ordningen medført?
»Det giver nogle udfordringer, som vi som skole ikke har været vant til, 
fordi vi ikke har haft tosprogede elever før. Det er jo en forandring for os, 
også i forhold til klasserne, især det sociale er en udfordring. De kommer 
tit fra et andet socialt grundlag og fra familier, der kan have det svært. Vi 
kalder dem busbørn, fordi de bor så fysisk langt væk, at de skal køres i bus 
for at komme i skole. Når de starter i 0. klasse, kan eleverne godt føle sig 
utrygge i et helt nyt miljø, og det kan være en udfordring at få legeaftaler i 
stand efter skoletid på grund af den lange afstand mellem hjemmene«. 

E K S E M P E L  1

»Forældrene  
blev forskrækkede  

over nye skoledistrikter«
Holstebro Kommune nedlagde i 2017 to skoler med 
et højt antal tosprogede elever. I stedet oprettede man 
en storskole på tre allerede eksisterende skoler. Målet 
var maksimalt 18 procent tosprogede elever i klasserne. 
Formand for Vestjysk Lærerforening Torben Voss mener, 
at lærerne har mistet deres sparringsfællesskab. 

Hvad er tanken bag denne fordeling af eleverne?
»Hovedtanken var, at man ville have frie hænder til at fordele de to-
sprogede elever jævnt i klasserne. Man havde en teori om, at forældre 
til etnisk danske børn ville vælge de to skoler fra, men der var ingen 
baggrund for, at det skulle være sådan. Så der var sådan set ikke nogen 
problemer i det, og man havde også samlet alle de lærere, der kunne 
undervise de tosprogede elever, på de to skoler i midtbyen«. 

Er det en god løsning?
»Udgangspunktet var at sænke andelen af tosprogede elever til 18 
procent. Men da nogle forældre fandt ud af, at der skulle laves om på 
skoledistrikterne, så oprettede de en friskole i byen. Der går 150-200 
elever, og alle børnene er etnisk danske. Derfor kom målsætningen med 
de 18 procent ikke til at slå til ude i klasserne, og nu ligger den på over 
20 procent. Jeg tror, at forældrene blev forskrækkede over den nye 
elevsammensætning. Og så var der også en vis protest mod, at man 
ændrede skoledistrikterne. Der er jo ikke et frit skolevalg, når der kun er 
én skole«.

Hvilke udfordringer har ordningen medført? 
»Lærerne, der underviste på de skoler, der blev nedlagt, var vant til at 
undervise de tosprogede elever. Det blev splittet fuldstændig op, og 
lærerne blev fordelt rundtomkring, så man ikke længere havde et spar-
ringsfællesskab omkring eleverne. Nogle skoler var slet ikke vant til at 
undervise tosprogede elever, og det skabte en del problemer. Samtidig 
optimerede man klassestørrelsen, og det gik jo ud over alle elever«.

E K S E M P E L  2
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»Vores elevgrundlag 
har ændret sig«

Helsingør Kommunes storskoler er faseopdelt 
på forskellige matrikler, der kan huse elever i 0.-6. 
eller 7.-9. klassetrin. Ane Bonnesen, leder på   
Borupgårdskolen i Snekkersten, fortæller, at  
storskolen giver mulighed for socialt bredere  
elevsammensætninger.

Hvorfor har man oprettet storskoler i Helsingør Kommune?
»I Helsingør Kommune har man rent politisk haft et ønske om 
mere attraktive skoler for alle. Tanken er en overordnet skoleud-
vikling. Før havde man en opfattelse af, at elever i udskolingen 
var rigtig skoletrætte og ikke oplevede, at de havde et attraktivt 
skoletilbud. Der har været fokus på at finde nogle andre måder at 
lære på og fokus på en styrket indsats omkring at løfte kvaliteten i 
folkeskolen. Man har også kigget på lærernes kompetencer og har 
kvalificeret dem, i forhold til hvilket trin de underviser på«. 

Hvad har det betydet for elevsammensætningen?
»I Snekkersten har vores elevgrundlag ændret sig, og nu afspejler 
vi i højere grad resten af Danmark – vi har alt fra strandvejsvillaer 
til almene boligbyggerier, som er på listen over udsatte områder. 
Så vores distrikt er så bredt sammensat, at vi nu har skoler, der 
afspejler samfundet, i stedet for som før, hvor man havde skoler, 
hvor elevsammensætningen i højere grad afspejlede det byom-
råde, skolen lå i«. 

Hvilke udfordringer har ordningen medført?
»I forhold til forældre er det en stor opgave at få dem med på den 
værdi, der ligger i, at klasserne har en blandet elevsammensætning. 
Grundlaget for kammeratskaber er meget mangfoldigt, og hvis ens 
barn ikke har de store udfordringer, eller hvis man oplever, at det er 
en belastning, at nogle børn i klassen har store sproglige udfordrin-
ger, så skal det håndteres, ellers er der nogle, der vælger en anden 
skole. Omvendt er der også forældre, der søger den mangfoldighed«.
folkeskolen@folkeskolen.dk

E K S E M P E L  3
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N år kommunerne forsøger at ændre 
elevsammensætningen på folkesko-
lerne ved at ændre på skoledistrik-

terne, kan man sammenligne det med en 
spand med en masse små huller i. Børn fra 
socioøkonomisk stærke familier siver ud af 
spanden, når kommunen prøver at flytte dem 
til et nyt distrikt. 

Mange resursestærke forældre vælger 
nemlig at benytte sig af det frie skolevalg 
og flytte deres børn til »gode« skoler, mens 
resursesvage familier ikke bruger denne 
mulighed. Derved bruges det frie skolevalg 
uhensigtsmæssigt til at skabe ulighed i folke-
skolerne. 

Det er ét af forskningsresultaterne i en 
ny ph.d.-afhandling om mobilitet og ulighed 
blandt folkeskoleelever i Danmark. På bag-
grund af resultaterne er forskernes klare 
anbefaling, at man finder en anden måde at 
fordele skolebørn på. 

»Der er tydeligvis fra mange kommuners 
side et ønske om at blande børn fra forskel-
lige socioøkonomiske baggrunde. Vi mener, 
at der er en mere effektiv måde at gøre det på 
end at ændre på skoledistrikterne, fordi det 
giver problemer med, at forældre siger fra og 
vælger en anden skole«, siger ph.d. i økonomi 
Mikkel Høst Gandil, der sammen med adjunkt 
i økonomi Andreas Bjerre-Nielsen står bag 
forskningen på Københavns Universitet. 

I stedet for det frie skolevalg mener Mikkel 
Høst Gandil, at kommunerne bør fordele bør-

nene gennem et mere gennemsigtigt system, 
hvor alles behov og ønsker bliver tilgodeset 
i størst muligt omfang. For det nuværende 
system forhindrer ikke, at familier bliver dis-
krimineret, når de ønsker at få deres barn ind 
på en ny skole. 

»Som det frie skolevalg fungerer i dag, 
aner vi reelt ikke, hvordan den enkelte inter-
aktion ved overflytning foregår. For det er 
tit noget, der sker lidt på ad hoc-basis, hvor 
forældre ringer og hører, om der er en plads. 
Det er meget, meget uigennemskueligt. Det er 
vigtigt for mig at understrege, at vi ikke har 
konkrete beviser på, at forældre bliver dis-
krimineret, men vi kan ikke afvise det«, siger 
Mikkel Høst Gandil.

Privatskoler spiller en lille rolle
Forskningen bygger på et kvantitativt studie, 
hvor registerdata fra alle danske skolebørn 
knyttes sammen med geografiske data fra 
skoledistrikter. Ved hjælp af disse data kan 
man se, hvilken skole børnene geografisk hø-
rer til, og om de går i den skole eller ej. Fordi 
alle børnenes data er kendt, har man kunnet 
udregne den socioøkonomiske sammensæt-
ning på skolerne, som igen er blevet knyttet 
sammen med det geografiske skoledistrikt. 

»Nu kan vi se, at mange børn ikke går i 
den skole, der var tiltænkt gennem skoledi-
striktet. Vi kan også se, om forældrene vælger 
en anden skole til deres børn end distrikts-
skolen, hvis skoledistriktet pludselig ændrer 

Resursestærke forældre forstår at udnytte det frie  
skolevalg til deres fordel, og det skaber social ulighed på  
folkeskolerne, viser ph.d.-afhandling. Forskerne foreslår  
derfor et mere gennemsigtigt system.

Forsker:  
Det frie skolevalg  
er unfair

T E K S T :  

S A R A  M A R I E  D Y N E S E N

I L L U S T R A T I O N : 

M A I - B R I T T  A M S L E R
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sig, og hvilke valg de træffer, afhængigt af hvor-
dan den nye skole ser ud. Vi kan tydeligt se, 
om de vælger privatskole eller benytter det frie 
skolevalg, og om de vælger at flytte deres børn 
i højere grad end dem, der hørte til den gamle 
distriktsskole«, fortæller Mikkel Høst Gandil. 

Til forskerens overraskelse spiller privat-
skolerne en forholdsvis lille rolle, når foræl-
dre vælger at finde en alternativ skole til deres 
børn. Langt de fleste vælger nemlig fortsat at 
sende deres børn i folkeskole. 

»Med det frie skolevalg har vi indført en 
ekstra grad af valg. Folk skal ikke kun kunne 
vælge, om det skal være folkeskole eller pri-
vatskole, de skal også vælge, hvilken folkesko-
le de gerne vil have deres børn på. Det, vi kan 
se med vores forskning, er, at hvis man læg-
ger skoledistrikter sammen og får en anden 
elevsammensætning, så forsvinder de stærke 
børn over i andre folkeskoler, hvis skolen får 
en socioøkonomisk lavere status«, siger Mik-
kel Høst Gandil.

Skolefordeling skal foregå i centralt system 
I stedet for at bruge det frie skolevalg i den 
form, systemet har i dag, mener Mikkel Høst 
Gandil, at man kan udvikle et mere transpa-
rent og fair system, der stadigvæk tilgodeser 
den enkelte families ønsker, samtidig med at 
det frie valg bevares. 

Forskeren foreslår, at man i stedet for det 
nuværende system kan fordele skolebørn 
ud fra en central allokering, der minder om 
Kot, som er det system, man i dag anvender 
til at fordele studerende på de videregående 
uddannelser: Hver familie indsender en 
prioriteret liste over skoler, de gerne vil have 
deres børn ind på. Samtidig skal man have 
en række regler for, hvem der har førstevalg 
i forhold til de enkelte skoler. Det kan for 
eksempel være søskende, der allerede går på 
skolen, en bopæl tæt på skolen eller udsatte 
børn, der har behov for at komme i skole i et 
resursestærkt miljø. 

»Herfra kan man egentlig bare løse det 
centralt i kommunen og give et tilbud om en 
plads. Hvis man gør det på denne måde, er 
der nogle objektive kriterier for, hvem det 
er, der får forrang til de enkelte skoler. Det 
er centralt, objektivt, og det er klart, hvem 
der kommer foran i køen i forhold til andre«, 
siger Mikkel Høst Gandil. 

Denne løsning er et godt skridt på vejen til 
at undgå diskrimination og til at sikre, at alle 
familier har lige muligheder for at vælge skole 
til deres børn, mener forskeren. 

»Man kan jo spørge ind til, hvorfor det kun 
er de socialt stærke, der benytter det frie sko-
levalg. For vi ser ikke nogen særlig reaktion 
fra de mere udfordrede familier. Pointen er, 

FRIT SKOLEVALG
•  Alle børn er, i kraft af deres bopæl eller opholds-

sted, tilknyttet en bestemt distriktsskole. Som 
udgangspunkt har de derfor ubetinget ret til opta-
gelse på den pågældende skole.

•  Kommunen kan henvise barnet til en anden skole 
eller et andet undervisningstilbud ud fra følgende 
kriterier: Hvis barnets udvikling kræver særlig 
støtte, for eksempel specialundervisning, der ikke 
kan gives på distriktsskolen. Hvis en elev har behov 
for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som 
andetsprog, og det er pædagogisk påkrævet at 
henvise eleven.

•  Hvis forældrene ikke ønsker, at deres barn skal gå på 
distriktsskolen, kan de søge om plads på en anden 
skole efter eget valg. Det kan enten være i egen el-
ler i en anden kommune. Barnet kan kun optages på 
den valgte skole, hvis der er plads, og hvis skolen har 
et relevant undervisningstilbud til eleven. 

Kilde: Undervisningsministeriet
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Forbilleder i New York  
og Paris
I udlandet har skoler gode erfaringer med central  
fordeling af gymnasieelever.

Ideen med at fordele eleverne efter 
en central allokering er ikke grebet 

ud af den blå luft. De seneste 15 år har 
metoden været brugt med succes i 
udlandet – her er det dog fordelingen 
af gymnasieelever, der har været en 
udfordring. 

I New York valgte man i 2004 at 
fordele eleverne efter en algoritme for 
at komme et uigennemskueligt og eli-
tært fordelingssystem til livs. I dette sy-
stem vælger både elever og skoler hin-
anden til i en matchmakingproces, og 
eleverne får på den måde en plads på 
en skole, de selv har valgt, men som 
også har dem på listen over ønskede 
elever. Siden man indførte metoden, 
er halvdelen af gymnasieeleverne ble-
vet matchet med det gymnasium, der 
stod som nummer ét på deres priori-
terede liste over ønskede skoler. Stort 
set alle øvrige elever har fået plads på 
deres anden- eller tredjeprioritet.

I Paris har man siden 1960’erne 
haft skoledistrikter, som vi kender 
dem herhjemme, også for gymnasier-
ne. Men som i Danmark oplevede man 

social slagside på skolerne, og at de re-
sursestærke forældre i højere grad end 
de mere udfordrede familier forstod at 
udnytte systemet til egen fordel. 

Derfor afskaffede franskmændene 
de traditionelle skoledistrikter og 
indførte en central allokering, hvor 
eleverne bliver fordelt ud fra deres 
egne ønsker på en prioriteret liste på 
op til otte gymnasier. Resursesvage ele-
ver får bonuspoint, så de kan komme 
foran i køen, når de vælger skole. 75 
procent af eleverne får plads på deres 
førstevalg. 

Det har gjort skolerne i Paris mere 
blandede, og elever med en socio-
økonomisk svag baggrund har nu mu-
lighed for at komme ind på de mere 
prestigefyldte skoler. 

»Det gør måske også, at de prestige-
fyldte skoler ikke er så prestigefyldte 
mere, så her får man en nivellering af 
tingene«, siger Mikkel Høst Gandil. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

at det godt kan være, at de resursestærke 
forældre går mere op i, hvor deres barn 
skal gå i skole, end resursesvage forældre. 
Men vi kan ikke afvise, at det er, fordi de 
resursesvage forældre ikke har mulighe-
den for at vælge en anden skole. Enten 
fordi de ikke ved, hvordan man gør, eller 
fordi de måske ringer til skolen og har en 
accent, hvorefter skolelederen så på egen 
hånd har mulighed for at vurdere, om der 
er plads på skolen eller ej«, siger han.

Mikkel Høst Gandil anerkender, at 
træerne ikke vokser ind i himlen. Man 
kan ikke løse den sociale ulighed generelt, 
fordi forskellige mennesker bor forskellige 
steder. Men han mener alligevel, at det 
frie skolevalg gør det værre, end det behø-
ver at være: 

»Hvis vi indfører den centrale allo-
kering, så kan vi i det mindste afskrive 
diskriminationsaspektet. Det er fair nok, 
at forældre har forskellige holdninger til, 
hvor deres børn skal gå i skole. Men så 
kan vi i det mindste diskutere holdnin-
gerne og tage diskriminationsdelen ud af 
det«, siger Mikkel Høst Gandil. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Skriv konstruktive nyheder om klimaet

LB Fonden uddeler penge til   
verdensmålsundervisning 
En million kroner skal sørge for, 
at FN’s verdensmål bliver endnu 
mere udbredt i folkeskolen. Det 
er nemlig det beløb, som LB 
Fonden og LB Foreningens Fond 
har bestemt at øremærke til pro-
jekter på undervisningsområdet, 
der kobler verdensmålene sam-

men med entreprenørskab, in-
novation eller iværksætteri. 

Har du eller din skole lyst til 
at søge om penge til et projekt, 
svarer LB Fonden gerne på op-
klarende spørgsmål vedrørende 
tema, tildelingskriterier og an-
søgningsprocedure. Normalt 
modtager fondene omkring 
100 ansøgninger, hvor 10 til 15 
projekter vælges ud. Beløbene 
varierer fra 5.000 til 500.000 
kroner. Der er ansøgningsfrist 
den 1. september. 

Filmfestival om klima,  
fællesskab og identitet

Danmarks største filmfestival for 
børn og unge, Buster, inviterer fra 
den 23. september til den 6. oktober 
elever på alle klassetrin til filmvisnin-
ger, workshops, debatter og oplæg i 
København. Som noget nyt vil der i år 
også være undervisningsmaterialer 
til alle film i skoleprogrammet. Årets 

temaer er klima og natur, fællesskab 
og identitet. Billetter til filmvisnin-
gerne koster 17 kroner per elev, mens 
workshops koster 600 kroner for en 
hel klasse. På workshoppene kan 
eleverne blandt andet lære at produ-
cere podcast, animationer og fikti-
onshistorier på sociale medier. 

Foto: fra filmen »Pigen og søen« (»Vedenneito«) 

Find billetter og se programmet på: buster.dkLæs mere på: lbforeningen.dk/lb-fonden

Læs mere om Medieugen på: alinea.dk/medieugen-loes-det 

Skal dine elever prøve at være kritiske og 
undersøgende klimajournalister? Så kan I 
tilmelde jer Aliena og ungemediet Koncen-
trats nye konkurrence, »Medieugen – Løs 
det«. Her bliver jeres klasselokale til en re-
daktion, hvor eleverne gennem research og 

interview skal skrive konstruktive netnyheder 
om for eksempel klimavenlige rejser og af-
faldssortering. De to bedste webaviser vinder 
en klimavenlig klassefest. 

Medieugen er rettet mod 7.-10. klasse og 
løber fra uge 38 til 42.

Historie og Samfundsfag 
på Danmarks Jernbanemuseum
Tag dine elever med på museum i centrum af Odense.
Vi tilbyder interessante læringsforløb i autentiske rammer 
om industrialisering, dansk og international jernbanehistorie.

Museet er åbent alle dage. Nabo til Odense Station.

Dannebrogsgade 24
5000 Odense C
T 66136630
uvj@jernbanemuseet.dk

Nyhed Book
et forløb på 

jernbane-
museet.dk

meld din klasse til
gocook smagekassen 

   * Forløbet er målrettet madkundskab (både obl. og valgfag), 
 natur/teknologi, biologi og understøttende undervisning. 

** Du må regne med op til 200 kr. til ekstra råvarer pr. smagekasse 
 til veggie-sliders og forårsruller. Se listen på skolekontakten.dk

SMAGEKASSEN = KLIMAKASSEN
Et tværfagligt* forløb om klimavenlig mad. 
GoCook nørder med madens klimaaftryk, madspild 
og bælgfrugters betydning for klimaet, sundheden 
og madkulturen. Lad eleverne tilberede de lækreste 
veggie-sliders og forårsruller.

Du modtager GRATIS  undervisningsmaterialer og 
opskriftshæfter til hele klassen til 4-8 undervisnings-
gange fra uge 39. I uge 43, 44 ELLER 45 henter du en  
GRATIS smagekasse med råvarer til veggie-sliders og
forårsruller** til 24 elever i den lokale Coop-butik.

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK

150.000 
elever deltog

i 2018

Kendt fra TV
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○ ANMELDT AF: FLEMMING PLATZ

ADD er den stille afart af ADHD. Børn med 
ADHD har de fleste hørt om, men de færreste 
ved, at ADD eksisterer, og at der er sammenfald 
i problemerne, det udløser. Det er tankemylder, 
manglende overblik, stress med mere.

ADD er forenklet ADHD uden hyperaktivi-
tet. Det er typisk en elev, der sidder bagerst i 
lokalet og ikke gør det store ud af sig selv, men 
generelt har vanskeligt ved at følge med i un-
dervisningen og ofte fader ud i tankemylder. Da 
eleven ikke gør det store ud af sig selv, bliver 
tilstanden ofte opdaget meget sent. Hvilket 
kan medføre depressioner, OCD med mere, fordi 
man ikke ved, hvad der er galt med en. Personer 
med ADD oplever gennem livet, at der ikke er 
mange ting, der lykkes. Personer med ADD kan 
dog også være impulsive, snakke som et vand-
fald eller komme til at udtrykke sig på uheldige 
måder, som ikke er taktfulde.

Forfatteren har allieret sig med klinisk bør-
nepsykolog Lene Straarup fra Center for ADHD, 
som supplerer med psykologisk viden om de 

forskellige cases, der beskrives i slutningen af 
hvert kapitel. Det giver lidt mere teoretisk vink-
ling og virker godt.

Jeg er især interesseret i afsnittet om 
symptomer hos skolebarnet, som fagprofes-
sionel giver afsnittet mig nogle guidelines. 
Eleven med ADD har svært ved at skifte fokus, 
kan ikke koncentrere sig, bliver hurtigt træt, 
er glemsom på, hvad de er blevet sat til af læ-
reren, og evner ikke delt opmærksomhed. Tid 
er en meget abstrakt størrelse, og eleven har 
derfor svært ved at planlægge og have overblik. 
Ved indlæring skal der derfor mange gentagelser til.

A D H D

Stille ADHD

•  Majbritt Augustinus
•  280 sider
•  203 kroner
•  Dansk Psykologisk Forlag

Forvent ikke en manual til din  
undervisning, for det er ikke  

bogens ærinde. 

ADD giver lige så store udfordringer som ADHD, 
men diagnosticeres oftest langt senere. Bogen giver 
gennem cases et godt indblik i ADD, så vi som læ-
rere kan forstå de problemer, diagnosen kan give.

Fokus på det  
oversete problem
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Elever med ADD er dog også gode til at koncen-
trere sig, hvis noget optager dem. Men de kan så 
glemme alt andet. For eksempel at spise. Det kan 
være et advarselstegn, vi kan få øje på.

Et belønningssystem kan også være godt i en 
skolesammenhæng. Belønning kan gøre, at eleven 
ikke falder i søvn, når han/hun udtrættes. Men det 
skal altid være kortsigtede mål, hvis motivationen 
skal fastholdes.

Det er en journalist, der har skrevet bogen. Så sig-
tet er ikke at give udførlige handleanvisninger som 
sådan i forhold til en normal skoledag. Det er en bog, 
der problematiserer, at vi ikke har fået viden nok om 
ADD på samme måde som ved ADHD. På den led 
er bogen en god indføring i et ikke så velbeskrevet 
emne. Og meget letlæselig også. Men forvent ikke 
en manual til din undervisning, for det er ikke bogens 
ærinde. Det er en baggrundsbog, og som sådan klarer 
den det godt. At der efter hvert afsnit er bokse med 
cases og en kommentar af Lene Straarup, fungerer 
godt. Bogen er helt nede på jorden og renset for kilde-
henvisninger, hvilket i sig selv er befriende for faglit-
teratur. 

Illustration: iStock

TJEN PENGE 
til jeres klasse
Sælg Børnehjælpsdagens 
Julelotteri 2019

Tjen op til 12 kroner  
pr. solgt skrabelod

75.000 kr. 2 x 25.000 kr.

Skrab 3 ens og vind

fantastiske præmier  

Gevinster for over 

1,67 millioner kr.

Støt anbragte børn 

i Danmark til jul 

Børnehjælpsdagens

Julelotteri 2019
Pris 25 kr.

XXXXXX

Må ikke skrabes

Kontrolfelt

SALGSPERIODE 
10. OKT – 30. DEC 2019 

Overskuddet fra lotteriet går 
til Børnehjælpsdagens arbejde 
med at styrke børn og unge, 
der bor på børnehjem eller  
i plejefamilier i Danmark.

LÆS MERE OG TILMELD JER:  
WWW.BHD.DK/LOTTERI

TJEN OP TIL6.000 KR VED SALG AF
500 LODDER
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P Æ D A G O G I K

Tydelige guidelines til bedre samtaler
Velskrevet, velredigeret, vellykket – disse tre ord beskriver i kort form, hvorfor man som 
professionel samtalepartner bør skynde sig at få læst »Samtaler, der bygger bro« – med 
undertitlen »En guide til fagprofessionel samtalepraksis«.

Samtaler, der  
bygger bro

•  Jacob Folke  
Rasmussen

•  300 kroner
•  216 sider
•  Akademisk 

Forlag

○ ANMELDT AF: GITTE BRUN

Der er fagbøger, man læser, fordi man skal, 
hvorefter man glemmer alt om dem igen. Så er 
der fagbøger, man bliver optaget af under læs-
ningen, men som hurtigt kommer til at samle 
støv såvel i hjernevindingerne som på bogreo-
len. Og så er der en gang imellem en blæn-
dende fagbog, som man kan blive ved med at 
tage frem, bladre i, tænke over, hente hjælp og 
inspiration i. En sådan er »Samtaler, der byg-
ger bro«.

Med broen som metafor guider Folke Rasmus-
sen gennem syv kapitler læseren over de »broer«, 
der forbinder os med vores samtalepartnere, og 
kaster lys på de faldgruber, som vi – uanset hvor 
meget vi øver os – ofte vil være tilbøjelige til at 
havne i, når først samtalen er i gang.

En af bogens væsentlige styrker er, at den 
tager udgangspunkt i og let kobles med (egen) 
praksis. Fortælleteknisk begynder hvert kapitel 
med en bro over to modpoler, der kan være til 
stede eller opstå i en samtale.

Bogens store styrke er det visuelle billede af 
broen, der går mellem de to poler inden for hvert 
tema – det støtter hukommelsen og identifika-
tionen i læsningen. Den er redigeret stramt og 
skrevet i et sprog, der hverken taler op eller ned 
til læseren, men rammer tydeligt og præcist ind 
i de problem- (eller måske rettere muligheds-) 
felter, vi står med på daglig basis, når vi skal 
planlægge og gennemføre samtaler i vores pro-
fessionelle virke.

»Samtaler, der bygger bro« har potentiale 
til at blive en ny klassiker i vejledningslittera-
turen. 

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/ 
660118

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

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

Telefon: +45 3318 8338
Mail: gb@cphhostel.dk
cphhostel.dk

 Finalefotos 2018

UNDERVISNING OG 
FOTOKONKURRENCE
OM RYGNING OG IDENTITET
FOR 7.-9. KLASSE
Meld din klasse til på xit-web.dk/cool
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Den grundlæggende tanke for denne bog er at lade børnene opdage skriftens  
lydprincip ved selv at eksperimentere med at skrive fra starten af 0. klasse.

○ ANMELDT AF: BENTE QVIST OKHOLM

Forfatterne til »Opdagende skrivning« argu-
menterer for på baggrund af forskning, at børn 
medbringer mange og varierede erfaringer med 
skriftsproget, når de begynder i 0. klasse. Det er 
vigtigt at støtte børnene i de første skridt ind i 
skriftsprogsverdenen, for at de på længere sigt 
får kompetencer til at deltage aktivt i et demo-
kratisk samfund.

I praksis er udgangspunktet for metoden, at 
børnene skal skrive. Børnene udvikler sig meget 
forskelligt igennem 0. klasse og 1. klasse, men 
uanset tempo vil de fleste børn bevæge sig gen-
nem de samme fem stadier. Forfatterne gen-
nemgår de fem stadier og viser, hvordan lærerne 
i løbet af et skoleår kan inddrage skrivningen i 
undervisningen og støtte børnene på deres for-
skellige stadier. Der er i bogen også eksempel på 
en årsplan, som kan give læseren hjælp til at or-
ganisere arbejdet med opdagende skrivning.

For at styrke skrivningen skal børnenes 

genre- og sprogbevidsthed udfordres. Forfat-
terne viser, hvordan lærerne kan skabe forskellige 
sprogbrugssituationer med for eksempel forkla-
rende tekster eller instruerende tekster, samt 
hvordan man kan arbejde med modeltekster.

Opdagende skrivning er ikke nyt i Danmark. 
Mange vil kunne genkende dele af metoden fra 
»Nej farfar! For vi børnestaver«. »Opdagende 
skrivning« tager metoden videre og arbejder 
mere metodisk med både stavning og tekst-
udvikling. Det er en inspirerende og vigtig bog, 
og alle, der arbejder med børn i indskolingen, vil 
kunne få gode ideer til det daglige arbejde. 

Børnene skal skrive sig  
ind i læsningen

Det er en inspirerende og vigtig 
bog, og alle, der arbejder med 

børn i indskolingen, vil kunne få 
gode ideer til det daglige arbejde.

 

 

 

DANMARKS LÆRERFORENING 

I valggruppe I, som omfatter fraktio-
nerne 1 og 2 (dvs. lærere, børnehave-
klasseledere, konsulenter m.fl.) samt 
de ledere i fraktion 3, der ikke er 
medlemmer af Skolelederforeningen, 
skal vælges 18 medlemmer til den 
kommende hovedstyrelse.  
 
I valggruppe II, som omfatter fraktion 
4 (dvs. pensionister og efterlønsmod-
tagere), skal der vælges 1 medlem til 
den kommende hovedstyrelse. 
 
Der indkaldes hermed kandidatfor-
slag til valgene. Kandidat-/stillerlister 
samt de nærmere regler og praktiske 
oplysninger kan fra torsdag den 15. 
august hentes via foreningens 
hjemmeside www.dlf.org. 
 

Kandidatforslag med én førstesup-
pleant og én andensuppleant og stil-
lere – mindst 20 og højst 50 med-
lemmer - skal være Danmarks Lærer-
forening, Vandkunsten 12, 1467 Kø-
benhavn K, i hænde senest fredag 
den 15. november 2019 kl. 16.00. 
 
Indkommer der i en valggruppe ikke 
flere kandidater end der skal vælges i 
valggruppen, er den/de foreslåede 
kandidater valgt uden afstemning. 
Indkommer der flere kandidatforslag, 
afholdes der valg blandt de indkomne 
kandidatforslag inden for hver valg-
gruppe. 
 

Anders Bondo Christensen 
formand 

VALG AF  
HOVEDSTYRELSE 
For perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023. 

Der udskrives hermed valg til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse for pe-
rioden 1. januar 2020 – 31. december 2023, jf. § 26 – 28 i foreningens vedtæg-
ter. 
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KORTE MEDDELELSER
MINDEORD

Alfred Mark Jensen
Forhenværende skoleinspektør ved 
Østervangsskolen i Roskilde Alfred 
Mark Jensen, født 13. juni 1928, er i 
en alder af 91 år afgået ved døden 19. 
juni 2019.
Mark, der var det navn, under hvilket 
han blev så kendt og værdsat, stam-
mede fra Ringkøbing. Han startede 
efter skoletiden på en kontoruddan-
nelse. Men undervisning tiltalte ham 
langt mere, så han skiftede spor og 
tog lærereksamen fra Nørre Nissum 
Seminarium. Herefter fik han lyst til 
at drage østpå, hvor han i Glostrup 
blev lærer og siden viceskoleinspektør 
i Avedøre.
På en tur til Roskilde bemærkede han, 
at en ny skole var under opførelse. 
Byggeriet så spændende ud, og da 
skolen i 1968 blev klar til indvielse, 
var det med Mark som dens inspektør. 
Han havde i sin ansættelsessamtale 
markeret pædagogiske og faglige 
synspunkter, der ikke alle var gængse i 
domkirkebyen, men Marks store viden 
og stærke personlighed kombineret 
med udpræget humoristisk sans var 
ikke til at komme uden om.
Mark var en glimrende leder. Han var 
særdeles iderig, inspirerende og ini-
tiativrig. I hans tid som skoleinspektør 
ved Østervangsskolen blomstrede den 
i en sådan grad, at der jævnligt kom 
gæster fra ind- og udland for at stu-
dere skolen og dens aktiviteter. Mark 
skånede aldrig sig selv. Som inspirator 
gik han forrest, når nye tiltag skulle 
iværksættes til gavn for elever, foræl-

dekreds, lærere og skolelederkolleger. 
På ledermøder var det en nydelse og 
berigelse, hver gang Mark tog ordet. 
Han var en sprogets mester med dybt 
seriøse udmeldinger fremført på en 
hyggelig måde.
Når der i kommunen offentliggjordes 
oversigter over pædagogiske forsøgs- 
og udviklingsarbejder, lå Østervangs-
skolen helt i top, og altid var Mark rede 
til at delagtiggøre os andre i spæn-
dende tanker og ideer.
Østervangsskolen blev blandt andet 
kendt for sine årsfester, hvor hele 
skolen deltog, og hvor Mark også her 
gik foran. Han var en så fremragende 
skoleleder, at ingen lokale turde søge 
stillingen som hans efterfølger, da han 
gik på pension 14. januar 1994. 
Herefter fortsatte han sit aktive virke. 
Både før og efter sin pensionering rej-
ste han meget. Ud over adskillige rejser 
i Europa blev det også til fjernere de-
stinationer som Kina, Vietnam, Indo-
nesien og Centralamerika. Skønne op-
levelser havde han da med sin hustru 
Ebba, og trods savnet efter hendes alt 
for tidlige død i 2001 fortsatte han sin 
omfattende foredragsvirksomhed, hvor 
rejser, litteratur, erindringer og humor 
var blandt emnerne. 
I en lang årrække var han aktiv i Ros-
kilde Teaterforening og fra 1994 til 
2006 som foreningens formand. Hans 
store litterære viden kom såvel be-
styrelsen som talrige teatergæster til 
gode. Tillige virkede han målrettet for 
mellemfolkelig forståelse. Eksempelvis 
arbejdede han efter anden verdenskrig 
for gode menneskelige relationer mel-
lem tyskere og danskere ved de inter-

nationale Sonnenberg-stævner i den 
tyske  delstat Niedersachsen. 
At opleve Mark i festligt lag var altid 
noget særligt. Når han var til stede, 
ventede man i spænding på, at han 
ville tage ordet, for ingen kunne holde 
tale som Mark. Såvel blandt mange 
som på tomandshånd var han et men-
neske, der skabte glæde.
Han havde en stor bekendtskabskreds. 
Tillige var han et familiemenneske, og 
hans familie betød så meget for ham. 
For Marks familie er hans død et stort 
tab. Det er også tilfældet for os andre, 
der har haft den lykke at være hans 
kolleger og venner. Hvor vil vi savne 
ham!
Æret være Alfred Mark Jensens minde.

Louis Hansen,  
forhenværende  

skoleinspektør ved  
Vor Frue Skole

PERSONALIA

Ny praktikant på Folkeskolen 

Magnus Jensing Hune er Folkesko-
lens nye praktikant fra august og et år 
frem. Magnus er 24 år og i gang med 
en kandidatuddannelse i journalistik 
og socialvidenskab på Roskilde Uni-
versitet. 
»Min undervisning i socialvidenskab 
har betydet, at jeg synes, uddannelse 
og undervisning er spændende om-
råder at skrive om. Især den måde, 
samfundet opfatter de børn på, som 
har det svært i skolen eller kommer fra 
dårligere sociale kår, interesserer mig«, 
siger han. 
Magnus Jensing Hune har tidligere 
skrevet sportsnyheder til netmediet 
bold.dk og arbejdet som mentor i Men-
torDanmark siden 2016. Han erstatter 
Tobias Amnitzbøl Lauritzen, som er 
vendt tilbage til Roskilde Universitet 
for at færdiggøre sin kandidat i jour-
nalistik. 

csc@folkeskolen.dk

Foto: Caroline Schrøder

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

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

Så ryger din besked omgående videre til distributøren.
Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2019
Nummer 14: Tirsdag den 20. august 2019 kl. 12
Nummer 15: Tirsdag den 3. september 2019 kl. 12
Nummer 16: Tirsdag den 17. september 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job  
eller lade sig ansætte hos Sputnik.

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

 ØVRIGE JOB

Køge Kommunes Skoleafdeling søger en

Pædagogisk digitaliseringskonsulent

Der har erfaring med eller kan hurtigt
sætte sig ind i - følgende emner:

Køge Kommune og Skoleafdelingen er præget af

DU kan nikke til flere af disse punkter, måske ikke alle

Dialog og 
vejledning til 

skoler

Høje ambitioner 
og faglighed

Erfaring som 
IT-vejleder/

konsulent

Kompetence-
udvikling

Økonomi-fokus 
og ansvarlighed

Implementering 
af digitale
løsninger

Pædagogisk / 
digital udvikling

Højt til loftet
og plads til

forskellighed

Teamspiller, der 
også er god solo

Økonomisk
projektstyring

Pædagogisk 
udvikling og 
nytænkning

Åben, nysgerrig og
hårdtarbejdende

Leverandør
dialog/

forhandling

Drift, analyse og
dokumentation

Høj
IT-faglighed og 
skolefaglighed

Understøtte 
skolehverdagen

Kollegialitet
og humor

Strategisk blik 
med fokus på 

praksis

www.koegekom.dk

Ansøgningsfrist: 23. august kl. 12:00. Tiltrædelse 1. okt.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestilling mellem mænd 
og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor 
personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge 
stillingen.

Kontakt: Skolechef Søren Thorborg 2046 3790
eller konsulent Thomas Westergaard 2443 7772

Læs om jobbet på: www.koege.dk/skolejob.

Ansøg via HR-skyen. Klik ”Søg stilling” og vedhæft ansøg-
ning og relevant CV.
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Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
Så kommer du direkte til annoncen.  
De farvede blokke henviser til tre kategorier:

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Højboskolen, 8362 Hørning

Genopslag – pædagogisk indskolingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 18. aug. 2019

Kvik-nr. 74364731

Gribskov Kommune, 3200 Helsinge

Skoleleder til Sankt Helene Skole

§ Ansøgningsfristen er den 25. aug. 2019

Kvik-nr. 74421379

Rejsby Europæiske Efterskole, 6780 Skærbæk

Visionær og samfundsorienteret forstander

§ Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2019

Kvik-nr. 74285760

Søborg Skole, 2860 Søborg

Faglig leder til gruppeordningen

§ Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2019

Kvik-nr. 74681160

Søborg Skole, 2860 Søborg

Faglig leder til mellemtrinnet – læring i sigte

§ Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2019

Kvik-nr. 74681164

Sengeløse Skole, 2630 Taastrup

Læsevejleder og dansklærere til indskoling

§ Ansøgningsfristen er den 21. aug. 2019

Kvik-nr. 74262582

Distriktsskole Ølstykke, afd. Toftehøjskolen, 3650 Ølstykke

Lærere til udskolingen på Toftehøjskolen!

§ Ansøgningsfristen er den 23. aug. 2019

Kvik-nr. 74247041

Lejre Kommune, 4330 Hvalsø

Tysklærer til Trællerupskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2019

Kvik-nr. 74262587

Odsherred Kommune, 4573 Højby

Lærere til Fårevejle Skole

§ Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2019

Kvik-nr. 74262591

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Matematiklærer til indskoling og mellemtrin

§ Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2019

Kvik-nr. 74286610

Udviklingscenter Skiftesporet, 2610 Rødovre

Lærer til udviklingscenter!

§ Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2019

Kvik-nr. 74299891

Odsherred Kommune, 4573 Højby

Lærer til Hørve Skole

§ Ansøgningsfristen er den 16. aug. 2019

Kvik-nr. 74299893

Uddannelsescenter UiU, 2400 København NV

Læreruddannet medarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 21. aug. 2019

Kvik-nr. 74392668

Distriktsskole Stenløse, afd. Veksø Skole, 3660 Stenløse

Lærer til 1. årgang på Veksø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2019

Kvik-nr. 74637293

Vestervejs Skole, 4100 Ringsted

Vestervejs Skole søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2019

Kvik-nr. 74658329

CSV København, 2700 Brønshøj

Ny afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2019

Kvik-nr. 74727645
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Hjerneskadecenter Virum, 2830 Virum

Lærer med erfaring og engagement

§ Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2019

Kvik-nr. 74658514

Skolen ved Sundet, 2300 København S

Lærer til Skolen ved Sundet

§ Ansøgningsfristen er den 16. aug. 2019

Kvik-nr. 74658587

Lyngholmskolen, 3520 Farum

Matematiklærer til børnemiljøet 2.-5. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 16. aug. 2019

Kvik-nr. 74421113

Køge Kommune, 4600 Køge

Pædagogisk digitaliseringskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 23. aug. 2019

Kvik-nr. 74135818

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Matematikvejleder til Strandgårdskolen

§ Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2019

Kvik-nr. 74314151

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Er du vores nye læsevejleder?

§ Ansøgningsfristen er den 16. aug. 2019

Kvik-nr. 74316586

Holbæk Private Realskole, 4300 Holbæk

Realskolen søger resursevejleder

§ Ansøgningsfristen er den 16. aug. 2019

Kvik-nr. 74330046

Halsnæs Kommune, 3300 Frederiksværk

Tale-høre-lærer/tale-høre-konsulent i  PPR

§ Ansøgningsfristen er den 18. aug. 2019

Kvik-nr. 74493596

Kirkebækskolen, 2625 Vallensbæk

Lærer søges til Kirkebækskolen

§ Ansøgningsfristen er den 20. aug. 2019

Kvik-nr. 74681489

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Udskolingslærer til Vindinge Skole

§ Ansøgningsfristen er den 26. aug. 2019

Kvik-nr. 74682003

Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 2880 Bagsværd

To lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 25. aug. 2019

Kvik-nr. 74713038

Bordings Friskole, 2100 København Ø

Bordings Friskole søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 23. aug. 2019

Kvik-nr. 74727616

Fuglsanggårdsskolen, 2930 Virum

Lærer med linjefag i design til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 31. aug. 2019

Kvik-nr. 74727625

Lillebjerg Skole, 3390 Hundested

Lærere til Lillebjerg Skole i Hundested

§ Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2019

Kvik-nr. 74727639

Dafolo A/S, 9900 Frederikshavn

Kompetent og erfaren pædagogisk konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 05. sep. 2019

Kvik-nr. 74698669

Lillebjerg Skole, 3390 Hundested

Pædagoger til Lillebjerg Skole i Hundested

§ Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2019

Kvik-nr. 74727641
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RUBRIKANNONCER

Næste nummer udkommer 
torsdag den 29. august

Rækkehus i Spanien
10 km syd for Alicante. 
60m2 - 2 værelser, stue, 
køkken og bad. 10 m til 
fælles swimmingpool.
Telefon: 60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

ATELIER/GALLERI, 
fuglereservat, 
VEJLERNE, 9690
Pga, syg, nedsat 260 til 
600 tus. 141m2, akt.teg-
net, aut.fjernvarme, årg.-
73, V.THORUP + strand, 
stue 62kvm.
Telefon: 25213282

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
550€/uge. Se www.ca-
savila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Lejlighed tæt på 
Odense centrum
Fuldt udstyret 68 m2 
lejlighed udlejes uge 28 - 
32. Max. 2 pers.  Pr. uge 
3.000 kr. incl. linned og 
slutrengøring.
Telefon: 29615161

Hyggeligt hus i 
København
Hus i Vanløse (KBH) ud-
lejes i uge 29. 5000 kr alt 
inkl. 5-7 sovepladser. Fri 
parkering
Telefon: +4522937779

Ferielejlighed i Sverige, 
150 km fra broen.
4-6 sovepladser, tæt på 
kanoudlejning og børne-
venlig sø og skibakke. Pris 
uge 1000-1500 kr.
Telefon: 60953792

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

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

BAZAR

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

Fx til Berlin (4 dg/3 nt) fra kun kr. 898,- inkl. togrejse, op-
hold og morgenmad.* Tommy og Lise fortæller gerne mere 
- ring på 80208870. * Togrejsen er baseret på billetter på 2. klasse og pladsbilletter på
 strækninger i udlandet, hvor muligt. Prisen er baseret på billetter der gælder fra dansk grænsestation.

Tommy Iversen

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

 Lise Sloth Pedersen

Nemt, hyggeligt og mere
miljøvenligt end flyveturen

MED TOG
SKOLEREJSER

Nyt katalog ude nu!SKOLEREJSE I DET 
NYE SKOLEÅR?

BERLIN fra kr. 1.020,-
m/rutebus, 5 dg/4 nt Tlf. 98 12 70 22 • www.eurotourist.dk

BARCELONA fra kr. 1.595,-
m/fly, 5 dg/4 nt

LONDON fra kr. 1.950,-
m/bus, 6 dg/3 nt

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

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

 Prag, Berlin, Paris, London
Biathlon Norge, lejrskole Norge
Kano Sverige.
Vi har gode tilbud! - forhør nærmere!

Følg med 
og deltag i 

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

 
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, a�aler 
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

ABONNEMENT  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: 
nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkesko-
len – fagblad for undervisere: 
1.100 kroner inklusive moms. For 
abonnementer i udlandet til-
lægges porto. Abonnement kan 
opsiges med en måneds varsel 
til udgangen af et kalenderår. 
Løssalgspris: 55 kroner. 

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

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 14  13. august 20. august 29. august
Folkeskolen nr. 15  27. august 3. september 12. september
Folkeskolen nr. 16  10. september 17. september 26. september

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

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

136. årgang, ISSN 0015-5837 

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

Henvendelser til redaktionen
Adresse: Kompagnistræde 34  
3. sal, 1208 København K
Post: Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

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

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

Pernille Aisinger, (orlov)  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Magnus Jensing Hune, 
mjh@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
Erik Bjørn Møller,  
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,  
abr@folkeskolen.dk
Caroline Schrøder,  
csc@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

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

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028 (Danske Mediers 
Oplagskontrol)
Læsertallet for 2. halvår 2018 er 
152.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk: billedkunst, 
danskundervisning, engelsk, 
ernæring og sundhed, historie 
og samfundsfag, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
religion, tysk og fransk, 
specialpædagogik

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Forsidefoto: Peter Helles Eriksen 
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Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424, ll@llnet.dk • www.llnet.dk

Forperson
Lærerstuderende Rasmus Holme Nielsen, 3092 5515,  
LLforperson@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

5
OVERLEVELSESTIP

 TIL NYE LÆRERE
L Æ S  S I D E  3 7

TEMA: ELEVBOOM 
NU BYGGER  

KOMMUNERNE  
NYE SKOLER

Lærerstuderende Michael Bjerring ser kønsstereotyper  
overalt i skolen. Det vil han gerne udfordre.

 L Æ S  I N T E R V I E W  S I D E  2 8

N R .  1 3   |   1 5 .  A U G U S T   |   2 0 1 9

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38: 

FORSKER: DET FRIE SKOLEVALG ER UNFAIR

JEG VIL RYKKE 
HOLDNINGER

»
«

L Æ S  S I D E  8
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FOR KORTE NYHEDER

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

»Jamen, dejligt at se jer – hvor 
er I bare flot solbrændte alle sammen! Har I 
glædet jer til at starte igen her efter ferien? … 
Hvad? … Hvad? … Nej? … Slet ingen?

Okay, men som I nok har hørt, så fik vi ny 
leder lige inden sommerferien. Og Mette, som 
hun hedder, hun mente altså, at jeg skulle have 
jer – lige vær stille dernede! Så altså. Jeg hed-
der Pernille, som jeg har skrevet her på tavlen, 
og – ja, hvad siger du? … Nej, Merete kommer 
ikke mere, hun er blevet … træt. Men jeg skulle 
hilse fra hende. Hun var ked af, at hun ikke 
skulle have jer mere. Eller. 

Ikke vippe på stolen, dig dér. Jeg har forbe-
redt sådan et, lad os da bare kalde det forståel-
sespapir, selv om det jo er mig, der bestem- … 
lad mig se, jeg skal lige have den her til at 
virke … måske skal den bare ... det var dog … 
hvad siger I, er der tit problemer med den? … 
 Ssscchyyy dernede, ssscchhyy. Nå, jeg kan også 
bare læse op – argh, hvad fuck, nu røg nettet,  

det er sgu da utro... må jeg lige få noget ro, HEY!
Mange af jer håber nok, at nu bliver al-

ting bedre, for jeg er jo rød, og jeg har været 
endnu mere rød, og … hvad? … Høns? Jo, men 
–  sscchhyyy, vi skal lige holde fokus heroppe, 
hallo! 

… Men tænk lige over, at hvis jeg kunne 
hoppe så nemt helt derovrefra og ind på mid-
ten, hvorfor skulle jeg så ikke kunne hoppe alle 
mulige andre steder hen, som det passer mig? 

Så blev der stille, hvad? 
Nej, hvad sidder I og hvisker om derovre 

på venstrefløjen? … Sig det lige igen? … Må jeg 
være fri, vil du så tale ordentligt! … Hør her, 
du skal overhovedet ikke svare igen, din lille 
– ja, jeg ved sgu da godt, at jeg kom til at sige 
fuck, men du sagde reform, og jeg vil ikke fin-
de mig i, at I bruger den slags ord i mine timer, 
er det forstået, og så stopper I dernede! Tror I 
ikke, jeg kender sådan nogle som jer? Sådan en 
flok … brokkehoveder og godtroende bonde-  

røve, der bilder sig ind, at de kan lave ’verden 
bedre’. HA! Og nu sidder I dér med jeres våde 
drømme om, at alt skal rulles tilbage, til den-
gang der var tid til det hele og nuttede samtaler 
med børnene og forberedelse og samarbejde 
og bindingsværk og gadekær og sne om vin-
teren, sid så for helvede stille dernede, jeg 
gider ikke sige det mere! 

Hvis I ikke opfører jer ordentligt, så sender 
jeg jer alle sammen uden for døren, ligesom 
dengang I havde Christine, er I med! Og så kan 
I få en omgang fraværsstraf oveni! Bare fordi 
jeg sidder og hyggesludrer med Mads Stef-
fensen inde i radioen om familien Danmarks 
søndagsdilemmaer og har sporty frisure og 
hører ungdomsmusik, så skal I fandeme ikke 
tro, I kan løbe om hjørner med mig, er det 
forstået? Er det forstået, blev der sagt!

Godt så. Og hvor fanden kan man så få lov 
til at ryge en smøg her?«

Fo
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Hej, jeg hedder  
Pernille.  
Jeg er jeres  
nye minister!

7. - 10. KLASSETRIN, FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER, ÅBEN SKOLE, 
FÆLLES MÅL, NATURFAG, MATEMATIK, SKOLEÅRET 19/20      TEKCASE

TEKCASE

BOOK ET BESØG I DAG 
PÅ WWW.TEKTANKEN.DK,
BESØG VIRKSOMHEDEN I SKOLEÅRET 19/20

GIRLS’ DAY
IN SCIENCE
PÅ VIRKSOMHEDER, SCIENCE CENTRE 
OG    UDDANNELSESINSTITUTIONER    I 
HELE LANDET

2. OKTOBER 2019

WWW.TEKTANKEN.DK

TEKCASE
BOOK ET BESØG I DAG 
PÅ WWW.TEKTANKEN.DK
BESØG VIRKSOMHEDEN I SKOLEÅRET 19/20

7. - 10. KLASSETRIN, FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER, ÅBEN SKOLE, 
FÆLLES MÅL, NATURFAG, MATEMATIK, SKOLEÅRET 19/20      TEKCASE

Untitled-1   1 06/08/2019   18.10E000619-0017 p58-60_FS1319_Uskolet.indd   58 09/08/2019   11.24



7. - 10. KLASSETRIN, FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER, ÅBEN SKOLE, 
FÆLLES MÅL, NATURFAG, MATEMATIK, SKOLEÅRET 19/20      TEKCASE

TEKCASE

BOOK ET BESØG I DAG 
PÅ WWW.TEKTANKEN.DK,
BESØG VIRKSOMHEDEN I SKOLEÅRET 19/20

GIRLS’ DAY
IN SCIENCE
PÅ VIRKSOMHEDER, SCIENCE CENTRE 
OG    UDDANNELSESINSTITUTIONER    I 
HELE LANDET

2. OKTOBER 2019

WWW.TEKTANKEN.DK

TEKCASE
BOOK ET BESØG I DAG 
PÅ WWW.TEKTANKEN.DK
BESØG VIRKSOMHEDEN I SKOLEÅRET 19/20

7. - 10. KLASSETRIN, FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER, ÅBEN SKOLE, 
FÆLLES MÅL, NATURFAG, MATEMATIK, SKOLEÅRET 19/20      TEKCASE

Untitled-1   1 06/08/2019   18.10E000619-0017 p58-60_FS1319_Uskolet.indd   59 09/08/2019   11.24



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Skab begejstring med en unik

og udfordrende skoledag
Oplev en fantastisk spændende og lærerig skoledag i Universe Science Park.
Med et originalt undervisningsforløb tilpasset jeres klassetrin, kan I bl.a. bygge
raketter eller udforske robotteknologiens verden. I kan også gå på opdagelse i
parken, køre segway eller paraglide i VR.

Gå ikke glip af universets mest fi nurlige skoledag.

Book
din skoledag

på universe.dk/folkeskolen

Mads Patent vej 1
6430 Nordborg

Oplevelsesparken
hvor sjov er en videnskab

Undvisningsforløb i Universe

Raketdesigner
Eleverne kan konstruere enkle modeller og 
får bl.a. viden om enkle mekanismer

Robotteknologi
Eleverne får viden om simpel 
programmering m.m.

3D - Design og Print
Eleverne får viden om teknologiudvikling 
gennem tiden.

Læs mere om de forskellige 

undervisningsforløb på 

universe.dk/undervisning

Og mange flere..
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