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Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 
som afdækker, at lockouten i 2013 var 
planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 
god arbejdstidsaftale ved de kommende 
overenskomstforhandlinger.
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I Nem grammatik arbejder eleverne med den basale grammatik: 
ordklasser, bøjning og sætninger.

Hvorfor lære grammatik?

Med Nem grammatik får eleverne et fagsprog, så de kan tale og tænke 
om sproget, om grammatikken. Det skal de bruge til at udfordre deres 
egne og andres tekster med, så deres skriftlige kompetencer styrkes.

Sproglig udvikling

Med Nem grammatik får eleverne større sproglig bevidsthed – en brik 
til opbygning af hele deres sproglige kompetence. Den skal de bruge 
til at forstå, analysere og vurdere tekster med.

Med Nem grammatik får eleverne en trædesten til arbejdet med at 
udvikle deres eget sprog, så de kan kommunikere klart og præcist, 
hensigtsmæssigt og varieret, smukt og billedskabende, fantasifuldt og 
overbevisende.

NEM GRAMMATIK · 3. KLASSE
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Gør grammatik til en leg
Nem grammatikundervisning

Hvert enkelt grammatiske emne gennemgås samlet i klassen på et fælles opslag. Her 

bliver eleverne gennem øvelser, samarbejde og dialog fortrolige med fx navneords 

bøjning, ordklassen tillægsord eller forståelsen af, hvad en sætning er. Herefter arbejder 

eleverne selvstændigt med det gennemgåede stof på de tilhørende opgavesider. 

Hvorfor lære grammatik?

Med Nem grammatik får eleverne styr på den basale grammatik: ordklasser, bøjninger, 

sætninger. De får også et fagsprog, så de kan tænke over og tale om sproget og 

grammatikken. 

På websitet nemgrammatik.gyldendal.dk får eleverne 

differentierede opgaver til den grundlæggende grammatik.

NYHED 
Bøger + website
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Efter bogen

»Hvis man kunne spille 
på Oddset, hvor valg ét 
var: Lærerne får en und-
skyldning og 1,3 milliarder 
tilbage, og valgmulighed 
to var: Paven konverterer 
til islam, så ville jeg sætte 
mine penge på valgmulig-
hed to og antage, at der 
her var størst chance for 
gevinst«.
Per Ravn, lærer

»Man tror ikke sine egne 
øjne: Annette Vilhelmsens 
oplysning om, at lock-
outen var en regeringsbe-
slutning, som hun altså 
personligt som minister 
og partileder var med til at 
træffe, betvivles i pressen, 
herunder af Politikens 
chefredaktør«.
Niels Christian Sauer,  
tidligere lærer med videre

»Søren og Mette siger 
stop. Lov 409 skal rulles 
tilbage. Ellers siver med-
lemmerne lige så stille ud 
af DLF. Desværre ...«.
Per Kanstrup, lærer

Følelserne har siddet uden på tøjet, mens debatten om lockouten i 
2013 har fået en tur til i mediemøllen – i kølvandet på bogen »Søren og Mette i benlås«. 
For mange står det hele lyslevende igen – garneret med en velkendt frustreret følelse, 
når man forsøger at forklare det hele til nogen uden for lærerverdenen. 
Reaktionerne fra de udenforstående er meget forskellige. Hvis det er en ven, trækker 
hun sig med et overbærende: »Ja, det er lidt svært for os andre at sætte os ind i«. Hvis 
det ikke er en ven, kan der komme beskyldninger for nedgroet nej-hat og klynk. 

Ikke så underligt, at mange ikke orker at engagere sig igen. Nye lærere, som ikke var 
med dengang, oplever 2013 på samme måde, som man kan høre om en krig engang i 
fortiden. Enhver har sin egen lockout 13-historie.

Men hvad står der så tilbage, når røgen har lagt sig? Er det nu bevist, at det hele var 
aftalt spil? Jamen, det kommer helt an på, hvad man mener med aftalt spil og beviser. 

Når politikerne afviser, at der forelå en drejebog eller stor masterplan, kan det 
teknisk set godt være sandt. Ingen har formentlig været så dum at skrive: »Vi, Bjarne 
Corydon med flere, lover, at Folketinget den 26. april griber ind til fordel for KL, hvis 
KL lockouter lærerne«. 

Men KL’s chefforhandler, Michael Ziegler, havde billedligt talt et tæskehold siddende 
i baglokalet, som var parat, hvis lærerne ikke makkede ret. 

Bjarne Corydon skulle nemlig bruge flere undervisningstimer fra lærerne. Det vi-
ser et lækket notat fra Finansministeriet, hvori der står, at folkeskolereformen skulle 
finansieres ved, at lærerne skulle tilbringe mere tid sammen med børnene. Det under-
støttes også af to af hinanden uafhængige politikere (Socialistisk Folkepartis Annette 
Vilhelmsen og formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl), som fortæller, at 
regeringen havde lovet KL at gribe ind, hvis det blev nødvendigt. De to parter har da 
heller aldrig benægtet, at de talte sammen. De bruger bare ikke udtrykket »drejebog«. 

De medier, som kalder udsagnene om aftalt spil »påstand mod påstand«, fralægger 
sig deres pligt til at forsøge at afgøre, hvad der er op og ned i sagen. At magthavere 
benægter anklager, er jo helt normalt.

Men hvad så, hvis det var aftalt spil. Er det ikke  
Folketinget, der bestemmer i sidste ende? 

Jo, men her glemmer man, at det danske system med forhandlinger mellem repræ-
sentanter for en arbejdsgiver og en arbejdstager bygger på, at de selv skal tale sig til 
rette – og selv tage ansvaret for den løsning, de har lagt arm om. 

Det udelukker ikke, at regeringen i sidste ende griber ind. Men det 
sker normalt på en måde, som forsøger at dele sol og vind lige. Ellers 
kan den ene part jo bare sidde på hænderne og 
vente på gaveregnen fra regeringen i stedet 
for at gå i reel forhandling. 

Det er derfor, det er vigtigt at få 
sandheden frem. Ikke for at grave 
grøfter, men for at få de kom-
mende forhandlinger tilbage på 
normalsporet. 

Læren af  
lockouten
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Dumpe- 
karakter til  

dansk
Læremidlerne  
i  danskfaget  

uddanner eleverne  
til funktionærer,   

konkluderer  
forskere   
i ny bog. 

6

Én lærer til  
40 elever

Skoler i Vordingborg 
Kommune samlæser 
klasser af økonomi-

ske, ikke pædagogiske 
hensyn. Lærere advarer 
om, at det går ud over 

elevernes læring.

14-22

Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

TJEN 2.500,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

GLÆDELIG JUL TIL VERDENS BØRN

Alle klasser tjener 

2.500,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET
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Computerne 
kommer!

Anden del af serien om 
opbrud i skolen handler 

om standardisering, 
lærerassistenter og 

computere – roden til 
mindre selvbestem-

melse for lærerne. 

à   OVERSIGT3224

Tag et ansvar
I sin beretning på Læ-
rerforeningens kongres 

efterlyste formand  
Anders Bondo blandt 

andet, at kommunerne 
tager ansvar for  

resurseanvendelsen  
i folkeskolen.

»Jeg er overrasket 
over, hvor dumt 
de opfører sig«
Forfatteren til lockout-
bogen »Søren og Mette 
i benlås« er bekymret for 
centraliseringen af de 
politiske beslutninger.
SIDE 14

» Konflikt-
kassen er 
fyldt op igen. 
Og jeg er 
klar«
Lærer Pernille Kepler er 
klar til at gå hele vejen 
ved de kommende over-
enskomstforhandlinger 
for at sikre lærerne tid  
til forberedelse.
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S A M L Æ S N I N G

På en skole underviser to lærere 44 elever 
i idræt. Eleverne kommer fra to 4.-klasser 
og en halv 6. klasse. På en anden skole har 
lærere på skift undervist to 1.-klasser med 
omkring 40 elever alene. Eleverne sad i to 
lokaler, så lærerne måtte gå frem og tilbage.

I Vordingborg Kommune er skolerne nødt 
til at samlæse selv forholdsvis store klasser 
for at få økonomien til at række. Den sydsjæl-
landske kommune kører med en tildelings-
model, hvor der skal 22 elever i en klasse til 
at udløse en lærer på fuld tid. Men alle skoler 
har klasser med færre elever.

»Vi samlæste klasser sidste skoleår, og det 
kommer vi også til i år, for vi begyndte året 
med et underskud på resurserne til lærere. 
Det kan betyde, at vi kun har råd til at sætte 
lærere på i 90 eller 95 procent af en klasses 
lektioner«, fortæller tillidsrepræsentant Lise 
Melbye fra Præstø Skole.

Det kan til nød gå at lade to lærere samlæ-
se tre mindre klasser, mener hun. Men nogle 
årgange består af to klasser på lige under 22 
elever.

»Sidste år måtte lærerne på 1. årgang skiftes 
til at undervise omkring 40 elever ad gangen. 
Men vi har ikke et klasseværelse med plads til 
så mange elever, så den lærer, der underviste, 
måtte gå fra lokale til lokale. Det kan man ikke 
kalde undervisning«, siger Lise Melbye.

Før sommerferien underviste hun selv 
på 4. årgang. For at spare lærere slog hun 
og kollegerne i foråret årgangens tre klasser 
sammen, og kun to af lærerne stod for under-
visningen.

»Politikerne taler om fagligt løft, men vi 
kan ikke leve op til kravet om, at alle skal 
blive så dygtige, som de kan, når vi kun har 
et splitsekund til den enkelte elev. Samtidig 
har vi en meget høj inklusionsprocent, 
så alle klasser har elever med behov for 
støtte. De sidder ikke bare musestille og 
arbejder«.

Lærerteamet bad ledelsen på Præstø 
Skole fortælle forældrene, at deres børn 
ikke blev samlæst af pædagogiske, men af 
økonomiske grunde. Det gjorde ledelsen 
på et forældremøde. 

»Alle synes, det er urimeligt, at vi skal 

SKOLER HAR IKKE RÅD
TIL EN LÆRER I ALLE TIMER

Dårlig økonomi tvinger skolerne i Vordingborg Kommune til samlæsning. 
Det går ud over eleverne, advarer lærerne, når en lærer må undervise 40 elever, 
eller en 6. klasse deles i to og undervises med 4.- og 5.-klasser.

TEKST HENRIK STANEK
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»Sidste år måtte lærerne på 
1. årgang skiftes til at under-

vise omkring 40 elever ad 
gangen. Men vi har ikke et 

klasseværelse med plads til 
så mange elever, så den læ-

rer, der underviste, måtte gå 
fra lokale til lokale«.

Lise Melbye
Lærer og tillidsrepræsentant, Præstø Skole

begynde året med minus på lærerkontoen. 
Hvis vi fik ekstra penge til klasser med flere 
end 22 elever, kunne vi generere et ’overskud’ 
til andre klasser, men sådan fungerer tildelin-
gen ikke. Og det bliver kun værre. Vi har net-
op sagt farvel til tre lærere, og deres stillinger 
bliver ikke besat, for det har skolen ikke råd 
til. Vi kan ikke engang købe kladdehæfter og 
kridt, uden at ledelsen skal godkende det«, 
siger Lise Melbye.

Casper Madsen blev leder af Præstø Skole 
1. marts i år, og hverken han eller viceskole-
lederen har deltaget i det omtalte forældre-
møde på 4. årgang. Han er dog enig i, at det 
er svært at stå på mål for, at to lærere til tre 
klasser skulle være bedre end tre lærere.

»Men man skal passe på med at gøre det for 
ensidigt. Holddeling og samlæsning er altid et 
valg ud fra både økonomiske og pædagogiske 
parametre, så det er svært at skille de to ting 
ad. Hvis vi vælger at samlæse, er det vigtigt, at 
vi tager en dialog om, hvad lærerne kan lave, 
som giver mening ud fra de resurser, der er til 
rådighed. Altså hvordan vi maksimerer faglig-
heden i de rammer«, siger Casper Madsen.

Lærere kan ikke nå i dybden
Gåsetårnskolen er kommunens største skole 
og ligger fordelt på fire afdelinger. I Kastrup 

uden for Vordingborg har den ene halvdel 
af 6. klasse idræt sammen med to 5.-klasser, 
mens resten er sammen med to 4.-klasser.

»Det er svært at forklare, hvordan to 
lærere skal kunne differentiere undervis-
ningen, så de kan nå alle elever på et hold 
med 44 elever, som fordeler sig på 4. og 
6. klasse. På samme måde bliver fem klas-
ser fra 4., 5. og 6. årgang på skift samlæst i 
dansk, engelsk og matematik, og med kun 
tre lærere er det svært at nå i dybden med 
det faglige. Det er frustrerende for lærerne, 
at de ikke kan nå rundt til alle elever«, siger 
tillidsrepræsentant Nina Hvidberg Hansen 
fra Gåsetårnskolen.

Det er kun nødvendigt at samlæse på 
tværs af klassetrin i Kastrup. Det skyldes, at 
afdelingen har flere årgange med to spor, 
hvor klasserne er forholdsvis små.

»Der bør kunne ansættes en lærer til en 
klasse per lektion, men med den nuværende 
tildeling vil det kræve klasseoptimering på 
tværs af skolens matrikler. Samlæsningen må 
gå ud over elevernes læring, for det kan ikke 
lade sig gøre for to lærere at komme rundt 
om tre gange 18 elever«, siger Nina Hvidberg 
Hansen.

Billedet er det samme på Møn Skole, som 
har hovedbase i Stege og mindre afdelinger 
i hver sin ende af øen. Tillidsrepræsentant 
Tanja Hansson underviser på Vestmøn og 
nævner som eksempel, at 5. og 6. klasse med 
i alt 32 elever nærmest er slået sammen. 

»Vi skal forholde os til mange elever på én 
gang. For eksempel underviser vores tysk-
lærer klasserne sammen med en pædagog, 
men det er ikke let at differentiere mellem 
elever, hvoraf nogle har haft tysk i et år, mens 
andre lige er begyndt. Det samme skal jeg i 
matematik. Det kræver ekstra forberedelse, 
som vi ikke har for meget tid til i forvejen«, 
siger hun.

Vi må få det bedste ud af det
Tanja Hansson beskriver sin afdeling som hel-
dig, fordi den har fået tildelt ekstra pædago-
ger til sårbare elever. Desuden har Møn Skole 
som helhed fået en million kroner ekstra på 
grund af borgernes sociale sammensætning. 
Derfor har skolen i år ansat en lærer ekstra i 
alle tre afdelinger.

»Ellers havde de virkelig været presset på 
Østmøn, for i modsætning til os har de ikke 
ekstra pædagoger«, siger Tanja Hansson.

Også på Svend Gønge-Skolen i Lundby 
bliver der samlæst, fortæller tillidsrepræ-
sentant Erik Madsen. Han underviser selv i 
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matematik i 3. klasse, men har kun klassen i 
fire af ugens seks lektioner. I de andre timer 
slår lærerne 2.- og 3.-klasserne sammen og 
fordeler eleverne på værksteder. 

»Det er noget nyt, vi er begyndt på, og 
som der kan være gode muligheder i, hvis vi 
får det til at fungere. Men det er svært at være 
ansvarlig for sine egne elevers læring, når 
man kun har dem i sit værksted en gang imel-
lem«, siger Erik Madsen.

På Kulsbjerg Skole i Mern bliver der sam-
læst i alle tre afdelinger, fortæller Bendt Jes-
persen. Som afdelingsleder i Mern skal han 
fordele lærernes timer til 124 elever op til 6. 
klasse.

»Vi gør meget ud af at finde emner, som 
egner sig til samlæsning. Det kan for eksem-
pel være, at eleverne skal se et rådyr blive 
sprættet op i natur/teknik. Her kan en lærer 
og en pædagog godt tage ud til naturvejlede-
ren med flere klasser. Vi har også værksteder 
i fagene, men samlæsningen må ikke være 
for tynd. Der skal være et fagligt indhold, så 
eleverne ikke bare går ind i et tilfældigt rum 
med tilfældige voksne«.

Samlæsning har den fordel, at lærerne 
lærer hinandens praksisser og styrker at 
kende. Samtidig får eleverne flere at arbejde 
sammen med, så det er nemmere at oprette 
turbohold på tværs af årgangene, både for 
elever, som trænger til et fagligt løft, og for 
de dygtige, fremhæver Bendt Jespersen. 

Men når alt kommer til alt, er samlæsnin-
gen i afdelingen økonomisk bestemt, vedgår 
han.

»Det er embedsmandens lod, at han ikke 
selv vælger sine resurser, så vi må få det bed-
ste ud af det«, siger Bendt Jespersen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Det er et problem, at der skal 22 elever til at 
udløse en lærer, når mange skoler kun har 17-
18 elever i klasserne. Det erkender formanden 
for børne-, unge- og familieudvalget i Vording-
borg Kommune, Kirsten Overgaard (Venstre).

»Det er skolernes opfattelse, at de har for 
mange timer med samlæsning på grund af 
lave klassekvotienter, så vi har indgået en 
budgetaftale, som fra 2018 tilfører skolerne 
fem millioner kroner om året«, siger hun.

Beløbet skal lægges oven i det nuværende 
budget på 350 millioner kroner og rækker 
til to lærere per skole i gennemsnit. Såfremt 
pengene bliver udmøntet på den måde.

»Det er et plaster på såret for de skoler, 
som ikke har 22 elever i klasserne. Jeg havde 
gerne set flere penge til mit område, men vi 
kan ikke bruge løs på grund af økonomiaf-
talen mellem regeringen og KL«, siger hun 
om aftalen, der er indgået af Venstre, Dansk 
Folkeparti og De Konservative. De tre partier 
mønstrer lige nøjagtig flertal i byrådet. 
 
Kun 84 procent af timerne dækket  
I Lærerkredsen Faxe Vordingborg frygter 
formand Lene Høiriis Nielsen, at pengene er 
bevilget, fordi der snart er kommunalvalg.

»Skolerne får det svært, hvis de skal spare 
pengene igen i 2019. De har været fanget af 
samlæsning i flere år, og lærerne har en stor 
opgave med at holde regnskab med, om ele-
verne får den undervisning, de skal have i de 
forskellige fag. I dag har vi for eksempel en 
afdeling, som kun får penge til 84 procent af 
lektionerne, og så skal der vendes meget op 
og ned på tingene for at få det til at fungere«, 
siger Lene Høiriis Nielsen.

Udvalgsformand Kirsten Overgaard afviser, 
at bevillingen bunder i, at der snart er kom-
munalvalg: »Vi har kontinuerligt tilført flere 
penge til folkeskolen. Sidste år var det tre 
millioner, men valgåret kan selvfølgelig have 
indvirket positivt på beløbets størrelse i år«.

Politikere  
lytter til  
lærerne
Budgetaftale for 2018 tilfører 
fem millioner kroner til skolerne i 
Vordingborg. Politikerne overvejer 
også at indføre ny tildelingsmodel.

Præstø Skole er blot en ud af flere skoler i Vordingborg Kommune, som kun har råd til at sætte 
lærere på i 90 eller 95 procent af en klasses lektioner.

»Samlæsningen må gå ud  
over elevernes læring, for det 

kan ikke lade sig gøre for to 
lærere at komme rundt om  

tre gange 18 elever«.
Nina Hvidberg Hansen

Lærer og tillidsrepræsentant, Gåsetårnskolen

S A M L Æ S N I N G

Foto: Hanne Loop
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Ny model vil omfordele penge
Kirsten Overgaard anerkender, at det ikke er 
ideelt, at én lærer skal undervise omkring 40 
elever i 1. klasse på én gang, som der er et 
eksempel på. Hun peger på, at udvalget netop 
har haft en ny tildelingsmodel i høring. Den vil 
flytte penge fra kommunens to store skoler til 
de tre små. I alt vil cirka tre millioner kroner 
blive omfordelt, hvis modellen bliver vedtaget. 
Det er ikke den eneste ændring.

»Den nuværende model dikterer blandt 
andet, hvor mange ledere og administrative 
medarbejdere skolerne skal have. Den stram-
me styring skyldes, at vi ikke vil have budget-
overskridelser, men skolerne er dygtige til 
at styre økonomien, så vi vil give dem større 
frihed«, siger Kirsten Overgaard.

Men det er svært at lave en rimelig model 
uden penge nok i systemet, mener kredsfor-
mand Lene Høiriis Nielsen: »Nogle skoler vin-
der på den nuværende model, mens andre vil 
stå bedst med en ny tildeling. Men de skoler, 
som mister penge, har ikke noget flødeskum 
at tage af«.

Med fem millioner kroner ekstra i budget-
tet er der mulighed for at kompensere de 
store skoler, påpeger børne- og kulturdirektør 
i Vordingborg Jakob Thun.

»Det er ikke optimalt, at nogle skoler er 
nødt til at planlægge med samlæsning, så det 
prøver politikerne at løse«, siger han.

Børne-, unge- og familieudvalget havde 
forslaget om en ny tildelingsmodel på dagsor-
denen i sidste uge. Udvalget ønsker fortsat en 
ny model og anbefaler, at det nye byråd, der 
tiltræder til nytår, nedsætter et midlertidigt 
udvalg til at forestå det videre arbejde.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

»I dag har vi for eksempel en 
afdeling, som kun får penge  

til 84 procent af lektionerne, 
og så skal der vendes meget 

op og ned på tingene for at  
få det til at fungere«.

Lene Høiriis Nielsen
Formand, Lærekredsen Faxe Vordingborg
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Danskfagets læremidler  
uddanner børn til  
funktionærer
Forskere fra DPU ved Aarhus Universitet har undersøgt danskfagets læremidler. Deres konklusion er klar: 
Stavning, repetition og analyse fylder for meget, mens der er for lidt dannelse og kritisk tænkning. 

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

D I D A K T I K
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»Analyse og formelle færdigheder 
dominerer i danskfagets læremid-
ler, mens meningsfulde kontek-
ster og elevernes livsverden er 

nedprioriteret«.
Sådan lyder to af hovedkonklusionerne 

i det afsluttende kapitel i en ny bog, »Lære-
midlernes danskfag«, der bygger på et kvanti-
tativt og kvalitativt forskningsprojekt fra Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse 
(DPU) ved Aarhus Universitet.

»Læremidlerne lægger ikke op til, at dansk 
er et dannelsesfag. Det er snarere et funktio-
nærfag«, siger professor Jeppe Bundsgaard, 
der er en af bogens forfattere.  

650 dansklærere har hver nævnt op til fem 
didaktiske læremidler, som de har anvendt de 
seneste par måneder, og forskerne ved DPU 
har derefter foretaget en kvalitativ undersø-
gelse af de mest populære læremidler. Det er 
denne sammenkobling af kvantitativ og kva-
litativ forskning, der danner udgangspunktet 
for den hårde dom over det materiale, som 
lærerne bruger i folkeskolens største fag.

»Det er konklusioner på en meget grundig 

undersøgelse af de læremidler, som anvendes 
i dansk«, fastslår Jeppe Bundsgaard og peger 
på en klar tendens: 

»Det handler om stavning, læsetræning i 
indskolingen og på mellemtrinnet og littera-
turanalyse i udskolingen«. 

»Danskfaget er et dannelsesfag, og når 
man snakker om dannelsesfag, så siger man 
jo, at man skal kunne arbejde med elevernes 
eksistens og forståelsen af, hvem de er, og 
hvordan de skal leve sammen med andre 
mennesker. Det er sådan, vi taler om dansk-
faget ved festlige lejligheder, men den dan-
nelsesfortælling har vi svært ved at se i de 
læremidler, der bliver brugt. Læremidlerne 
giver nogle fremgangsmåder til at analysere 
litteratur, men sjældent værktøjerne til at for-
stå den«, siger Jeppe Bundsgaard.

Han advarer mod, at læremidlerne i deres 
nuværende form får lov til at sætte et alt for 
stort aftryk på undervisningen:

»Vi risikerer at få nogle elever, som ikke i 
samme grad har evnerne til selvstændig og 
kritisk tænkning, og som ikke formår at bruge 
deres viden og indsigt både i deres eget liv 

og som borgere i et samfund. Vi vil i stedet få 
små funktionærer, der ikke evner at forholde 
sig til de udfordringer og problemer, der fin-
des i verden«.

Retskrivning er blot én sten i muren
Stavning fylder og har altid fyldt meget i 
danskfaget, til trods for at det ifølge Jeppe 
Bundsgaard ikke har haft den store effekt: 
»Det er jo ikke ligefrem, fordi gymnasielæ-
rerne råber mindre op om de nye elevers 
manglende stavekundskaber«. 

Derudover afspejler det store fokus på 
retstavning også en reduktion af formålet for 
den skriftlige fremstilling. 

»Stavning er jo en lille del af det at være 
god til at skrive. Man skal kunne sætte sig i 
andres sted, forstå den målgruppe, man hen-
vender sig til, og have blik for, hvilken genre 
og skrivestil der vil fungere bedst for den hi-
storie, man vil fortælle. Man skal kunne kom-
mentere andres tekster og give konstruktiv 
kritik«, siger Jeppe Bundsgaard. 

»Selvfølgelig skal man lære at stave, men 
det giver bare meget mere mening for eleven, 
når nødvendigheden af at stave bliver sat i en 
meningsfuld kontekst. Der synes at være en 
meget teknisk tilgang til stavning, hvor man 
underviser i bestemte bøjninger og meget 
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abstrakte grammatiske forklaringsmodeller, 
som er svære at håndtere, hvis ikke man 
har noget at bruge dem til«. 

Se helheden i dansk
Men tag ikke fejl. Stavning og tekstanalyse 
er vigtigt. De fylder bare for meget, konklu-
derer bogens forfattere. Samtidig bliver de 
to discipliner i læremidlerne også behandlet 
som isolerede enheder. Men stavning og 
analyse er ikke i sig selv meningsfulde, uden 
at det falder ind i en helhed, hvor eleven 
kan se, hvad værktøjerne kan bruges til:

»Det er nok forestillingen, at der er 
nogle byggeklodser, som man skal kende: at 
lære at stave, kende sin genre og bruge en 
bestemt skrivestil. Men det at kunne skrive 
er en kompleks helhed, hvor man ikke kan 
tage delene ud og træne dem hver for sig. 
Man bliver nødt til at øve dem i helheder«, 
forklarer Jeppe Bundsgaard. 

»Når man sidder og træner stavning kon-
tekstløst, analyserer tekstuddrag og lærer 
om svære litteraturteoretiske begreber som 
intertekstualitet, så bliver proceduren målet 
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i sig selv, og så forsvinder helheden og me-
ningsfuldheden. Det får eleverne til at stille 
spørgsmålet: ’Hvad kan jeg egentlig bruge det 
her til?’« 

Tænk på modtageren
Så hvordan skaber man denne meningsfulde 
undervisning, som arbejder i helheder? Det 
handler om at simulere virkelighed, som 
eleverne kan skrive, tale og skabe ind i. Det 
mener Jesper Bremholm, som er adjunkt ved 
DPU og medforfatter på bogen.  

»Det er meget vigtigt, at der bliver skabt 
en ramme, hvor eleverne oplever, at det, 
de laver, har en betydning og en mening, 
ud over at det bare skal laves og afleveres 
til læreren. Eleverne kan skrive tekster, som 
yngre klasser skal læse, skrive til hinandens 
forældre, eller man kan gøre noget helt tredje 
ved at lægge skolearbejdet ud i verden«, siger 
Jesper Bremholm.

»Det kan selvfølgelig aldrig blive helt virke-
ligt, for det foregår jo i skolen, men man kan 
simulere virkeligheden. Det er nemlig ikke 
helt lige meget, om du får skrevet korrekt, 
hvis der er en person på den anden side, som 
skal læse teksten. Det er meget lettere for 
eleven at forstå begrundelsen for at lære, når 
der er et modtagerperspektiv«.

Derudover bør lærere i højere grad ar-
bejde med helhedsorienterede processer, 
mener Jeppe Bundsgaard, som når elever skal 
lege journalister og skrive en avis. Det er en 
god danskfaglig praksis og et eksempel på et 
produktionsorienteret læremiddel, som han 
gerne så udbredt.

»Eller hvorfor ikke tænke, at eleverne skal 
være forfattere? Ikke bare i den forstand at de 
skal skrive en stil, men at de faktisk arbejder 
med hele forfatterprocessen: at udvikle per-
soner, tænke i konflikter, som kan opstå mel-
lem karaktererne, skrive det første udkast, få 
respons fra deres redaktør, revidere teksten, 
skrive om og til sidst præsentere deres tekst 
ved forfatterarrangementer«. 

Brugen af læremidler kan variere
Selv om de læremidler, lærerne nævner, er 
fra før 2014, hvorfor folkeskolereformen ikke 
kan have indvirket på resultatet, er begge 
forfattere dog opmærksomme på, at den re-
petitive undervisning har rod i to forståelige 
forhold: sparsom forberedelsestid og tryghed.
»Repetitiv undervisning er nemt. Stavehæfter 
og grammatikmaterialer er ret selvkørende. 
Eleverne slår op på den side, som de er kom-
met til, og så går de i gang. Derudover er der 
en genkendelighed og tryghed i at arbejde 
med danskfaget på den her måde«, siger 
Jesper Bremholm. 
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Samtidig eksisterer der et grundlæggen-
de forbehold for, hvad undersøgelsen kan 
sige generelt om danskfaget, understreger 
forskerne: »Det er vigtigt at pointere, at vi 
ikke har været ude i klasselokalerne og se, 
hvordan lærerne bruger materialet«, forkla-
rer Jeppe Bundsgaard. 

Brugen af lærermidler er derfor det næ-
ste forskningsprojekt, som forskerne gerne 
vil undersøge.

»Man kan håbe på, at mange dansklæ-
rere bruger læremidlerne på en måde, 
så der alligevel bliver skabt meningsfuld 
undervisning for eleverne, men det er altså 
meget at forlange af lærerne, at de under-
visningsmaterialer, som er skabt for at un-
derstøtte deres faglighed, over en bred kam 
er dårligere end lærerne selv«, siger Jeppe 
Bundsgaard. 

Behold aberne i buret 
Men hvem bærer så skylden for de dansk-
faglige læremidlers skrantende kvalitet? 

»Forlagene opererer selvfølgelig ud fra 
en kapitalistisk kalkule om indtjening og 
producerer derfor de læremidler, som ef-
terspørges, men selv om der findes mange 

dårlige læremidler, findes der faktisk også 
mange rigtig gode. Det er bare ikke dem, der 
er bud efter«, siger Jeppe Bundsgaard.

»Der har udviklet sig en opfattelse af, at 
faglighed er kendskab til fremgangsmåder, 
analyser og begreber. Det har måske været 
en modreaktion på kritikken af, at danskfaget 
var for ufagligt og et ’snakkefag’. Der tror 
jeg bare, man er kommet til at misforstå, 
hvad faglighed er. Det er ikke at kunne en 
masse begreber, men at kunne anvende disse 
begreber meningsfuldt, så de hjælper til at 
sætte sig i andres sted og give en forståelse af 
den verden, man undersøger«, mener Jeppe 
Bundsgaard.

Der er dog ingen grund til at kaste med 
aber eller pege fingre. 

»Vi vil gerne nå skridtet videre end at udlø-
se en forsvarsmekanisme, for vi synes ikke, at 
man skal pege fingre ad hverken lærerne eller 
forlagene. Vi håber i stedet på, at bogen vil 
give anledning til, at vi kan få en god diskus-
sion om, hvilket danskfag vi egentlig ønsker«, 
siger Jesper Bremholm. 
mim@folkeskolen.dk

 Repetitive læremidler: Træner rutiner, 
procedurer eller fakta.

Formidlende læremidler: Formidler 
viden inden for et fag, fagligt område eller 
eventuelt et tværfagligt tema.

 Stilladserende læremidler: Under-
støtter og stilladserer elevers refleksive 
erfaringer med et fag, fagligt område eller 
tværfagligt tema.

 Produktionsorienterede læremidler: 
Stiller elever en opgave, hvor der skal 
fremstilles et produkt.

Praksisstilladserende læremidler*: 
Understøtter elevers samarbejde med 
praksisnære opgaver i komplekse kontek-
ster og simulerer virkelighedsnær praksis. 
*For få læremidler til at kunne afbildes.

Kilde: »Didaktiske studier – Læremidlernes 
danskfag«, 2017, Aarhus Universitetsforlag.  
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»Frie mennesker vil ikke  kontrolleres hele tiden« 
I bogen »Søren og Mette i benlås« afdækker Anders-Peter Mathiasen, 
hvordan regeringen lagde planer for både lockout og lovindgreb i 2013.  
Han er dybt bekymret over, hvordan politikerne og Finansministeriets  
embedsmænd kuppede lærernes frie forhandlinger.  
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februar 2013 er en 
mærkedag for journalist Anders-Peter Mathiasen. 
Det var den tirsdag, hvor finansminister Bjarne 
Corydon fik grønt lys til at sælge en del af Dong. 
Og den 26. februar var også dagen, hvor der blev 
erklæret sammenbrud i forhandlingerne mellem 
kommunerne og lærerne om en ny overens-
komst.

Den dobbelte cavlingprisvinder har først skre-
vet »Det bedste bud« om Dong-salget, og for nylig 
udkom han med bogen »Søren og Mette i benlås«, 
der handler om lockouten af lærerne, som blev 
annonceret efter den 26. februar 2013.

»Jeg fik en henvendelse fra Anders Bondo Chri-
stensen, der gerne ville have en dokumentation af, 
hvad der var sket. Samtidig var jeg nysgerrig efter 
at undersøge new public management. Derfor 
kunne jeg se, at man kunne slå det sammen og 
skrive en bog om new public management med 
lærerkonflikten som motor. Fokus i bogen er på 
lærerne – men den handler om os alle sammen«, 
siger Anders-Peter Mathiasen. 

Finansministeriet tromler af sted
En vigtig pointe for Anders-Peter Mathiasen er, at 
systemerne bliver indrettet på en uhensigtsmæs-
sig måde, at en enkelt profession koloniserer 
resten af samfundets professioner.

»Finansministeriet er det stærkeste ministe-
rium lige nu. Sygehusene og DR var der, hvor de 
første slag stod. Bagefter kom politireformen og 
medførte totalt kaos – uden at det fik nogen til at 

overveje, om reformen skulle laves om. De trom-
lede af sted. Domstolsreformen medførte også 
totalt kaos. Det er dybest set en meget voldsom 
centralisering, der har ramt det lokale selvstyre 
og i denne sag også den danske model«, siger 
forfatteren og uddyber: 

»Jeg er overrasket over, hvor dumt de opfører 
sig – nogle mennesker elsker at arbejde efter ska-
belon og i et helt fast system. Andre mennesker 
afskyr det. De ødelægger menneskers mulighed 
for at gøre deres arbejde ordentligt, når det 
bliver metoden for alle. Det er den økonomiske 
tankegang, der udspringer af Finansministeriet, 
der har sat sig på det hele. Forskelligt arbejde har 
forskellige logikker, men det overser man«, siger 
Anders-Peter Mathiasen. 

Han henviser i øvrigt til et forslag, som blev 
stillet i foråret i Folketinget. Enhedslisten, Sociali-
stisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet 
ville have mere demokratisk kontrol med Finans-
ministeriet:

»Folketinget konstaterer, at der igennem de 
seneste år er sket en betydelig centralisering af de 
politiske beslutninger, specielt i Finansministeriet 
frem for i de enkelte ressortministerier, og at dette 
udfordrer både udviklingen af de politiske løsnin-
ger og den demokratiske legitimitet i beslutninger-
ne«, hed det blandt andet i beslutningsforslaget, 
der ikke blev vedtaget.

Spiller hasard med den danske model
Men hvornår har vi egentlig besluttet, at det 

Anders-Peter Mathiasen (født 
1959) er uddannet historiker og 
journalist. Han er forfatter til bogen 
»Det bedste bud« (2015) om Dong-
sagen og medforfatter til »Hvem 
ligger hvor« (2001), »Dan Lynge: 
Mit dobbeltliv« (2005), »Blekinge-
gadebetjenten« (2007), »Politiets 
hemmeligheder« (2009) og »Fra 
Edderkoppen til Makrellen: Den 
danske underverden 1944-2004« 
(2011).

Har modtaget Victorprisen og Kri-
stian Dahls Mindelegat og er dobbelt 
vinder af Cavlingprisen, den mest 
prestigefyldte danske journalistpris.

�»Søren og Mette i benlås« er blevet 
til på opfordring fra Danmarks Læ-
rerforening (DLF). Lærerforeningen 
har støttet bogen, på den måde at 
DLF har købt 3.000 eksemplarer 
på forhånd. De fleste af bøgerne er 
sendt til foreningens kredse, herfra 
bliver de distribueret videre til tillids-
repræsentanter og kongresdelege-
rede. Anders-Peter Mathiasen un-
derstreger, at han har kunnet skrive 
det, han ville, i bogen – DLF har ikke 
haft redigeringsret. 

26.

TO RS DAG  D E N  2 5 .  A P R I L  K LO K K E N  1 0

Pressemøde i  
Statsministeriets spejlsal

BOGEN OG  
FORFATTEREN:

30 timer,  
der forandrede  
skolen 
Lockouten af lærerne havde varet i 
næsten fire uger i 2013, da regeringen 
greb ind. Lov 409 ændrede fuldstæn-
dig den måde, lærerne arbejder  
på. Her følger otte nedslag i de  
højdramatiske forhandlinger. 

Allerede tidligt om morgenen svirrede rygterne: 
Lærerlockouten skal afblæses. DR kunne som før-
ste medie »erfare«, at regeringen ville foretage et 
hurtigt indgreb, og historien ændrede karakter fra 
rygte til sikker nyhed, da Statsministeriet inviterede 
til pressemøde klokken 10:

»Konflikten på lærerområdet har nu varet i 
næsten fire uger. Situationen er, at der i lang tid 
ikke har været nogen reel forhandling mellem par-
terne: Og der er ingen tegn på, at det vil ændre sig 
fremadrettet. Samtidig har vores børn og vores 
unge ikke fået undervisning i næsten fire uger. Vi 
er nu nået til det punkt, hvor regeringen finder, at 
det er nødvendigt at gribe ind, så vores børn og 

unge kan komme i skole igen«. Sådan indledte 
statsminister Helle Thorning-Schmidt pressemø-
det. Også beskæftigelsesminister Mette Frederik-
sen og børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini var til stede.

T E K S T :  E S B E N  C H R I S T E N S E N

F O T O :  L A R S  J U S T

Foto: Thom
as Arnbo
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Samtidig med førstebehandlingen 
holdt lærernes formand, Anders 
Bondo Christensen, tale på slotsplad-
sen uden for Christiansborg: »Det, 
de sidder og behandler derinde, det 
har Moderniseringsstyrelsen skrevet. 

Dem, vi har forhandlet imod, de har 
skrevet lovforslaget. Vi er end ikke 
taget med på råd. Han fortalte deref-
ter, at det ikke var et indgreb, men et 
overgreb, som regeringen var ved at 
gennemføre.

offentlige skal ændres med en new public manage-
ment-kultur? spørger Anders-Peter Mathia sen. 

»Det danske system og den danske model er dy-
best set ret intelligent skruet sammen. Man har fået 
mange forskellige interesser til at afrette sig efter 
hinanden. Der er en balance i det. Det ruller lidt 
frem og lidt tilbage, og man har fundet en måde, så 
det fungerer rimeligt gelinde. Det har man ophæ-
vet administrativt uden at kalde det ved det rette 
navn«, siger Anders-Peter Mathiasen.

Han har hæftet sig ved, at vi for eksempel har 
haft folkeafstemning om en perifer ændring af tron-
følgeloven uden at have demokratisk kontrol med de 
forandringer, der bredt har indflydelse på folks liv.

»Hvorfor har vi ikke afstemninger om, hvordan 
tingene skal ændres? New public management 
var tænkt som en meget hurtig og meget radikal 
ændring af samfundet i 90’erne. Hvordan kan man 
gennemføre en hurtig, radikal ændring af samfun-
det, uden at befolkningen skal vide, at det er det, 
der sker«, siger forfatteren og opremser nogle af de 
professioner, der har oplevet den centrale styring 
på egen krop:

»Politiet siger, at det har dræbt arbejdsglæden 
og korpsånden, efterretningstjenesten og lægerne 
siger det samme, lærerne siger det. De tror i den 
økonomiske profession, at de kan gøre mennesker 
til matematik. Vi er alle sammen produktionsele-
menter i det system. Men frie mennesker vil ikke 
kontrolleres hele tiden«, siger Anders-Peter Mathia-
sen.   
esc@folkeskolen.dk

Hvert partis ordfører fik i en ordførertale mulig-
hed for at fortælle, hvordan deres parti forholdt 
sig til lovforslaget. Det største oppositionsparti, 
Venstre, var for af tre grunde: Børnene kan 
komme i skole igen, det er vigtigt at få ændret 
lærernes arbejdstid, med et indgreb kan man 
komme videre med forhandlingerne om folke-
skolereformen, der er økonomisk afhængig af 
mere undervisning fra den enkelte lærer.

Alle partier på nær Enhedslisten og Liberal 
Alliance støttede forslaget. Dansk Folkeparti 
havde et ændringsforslag, hvor de ville sikre 
et loft over, hvor meget den enkelte lærer kan 
komme til at undervise, men ordfører Alex Ah-

rendtsen fortalte, at han ville stemme ja under 
alle omstændigheder.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 
forsvarede lovforslaget i knap en time: »Det 
her lovforslag er regeringens lovforslag, og 
lovforslaget er ikke alene udarbejdet i Beskæf-
tigelsesministeriet. Det er klart, at Modernise-
ringsstyrelsen, Finansministeriet, som har et 
meget, meget stort ansvar på det her område, 
er en central aktør også i tilblivelsen af det her 
lovforslag. Som jeg sagde det før, er det mig 
oplyst, at lovforslaget er udarbejdet på helt 
sædvanlig vis, og at der har været en teknisk 
afklaring med både KL og regionerne«.

K LO K K E N  14 . 0 0 -1 8 .17

Førstebehandling af lovforslaget  
i folketingssalen

K LO K K E N  1 6

Christiansborg  
Slotsplads

Foto: Thom
as Arnbo

»Fokus i bogen er 
på lærerne, men 
den handler om os 
alle sammen«, siger 
journalist og forfat-
ter Anders-Peter 
Mathiasen.
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Anders Bondo Christensen fik i sin egen-
skab af formand for forhandlingsfælles-
skabet Lærernes Centralorganisation 
(LC) foretræde for beskæftigelsesud-
valget. Her argumenterede han især for, 
at lærerne skal have mulighed for at 
gennemgå og efterprøve de beregninger, 
der ligger til grund for de 300 millioner 
kroner, som lærerne får i kompensation 
for reglen om, at de ved deres 60-års 
fødselsdag kan gå ned i tid. Lærernes 
egne beregninger viser, at de går glip af 
hundredvis af millioner i tabt forhand-
lingskapital. På trods af at lærernes 

modpart i forhandlingerne havde været 
inde at skrive på selve lovteksten, fik LC 
ikke mulighed for at efterprøve regerin-
gens tal.

»Barbara Bertelsen og Niels Got-
fredsen sidder bag Bjarne Corydon igen-
nem de afgørende samråd – det er de to 
modparter, jeg har haft. Det er Barbara 
Bertelsen, der har siddet med ved for-
handlingerne, og da det så snerpede til i 
Forligsinstitutionen, så mødte Niels Got-
fredsen også op«, fortalte Anders Bondo 
Christensen – om vicedirektøren og di-
rektøren i Moderniseringsstyrelsen.

NY BOG DOKUMENTERER: 

 Regeringen  
 besluttede lockouten

K LO K K E N  1 8 . 41 - 2 0 . 5 6

Åbent samråd i  
beskæftigelsesudvalget

Både Bjarne Corydon og Mette Frederiksen var 
til stede. De blev afprøvet i deres argumenter, og 
spørgsmål fra lovbehandlingen blev gentaget. De 
folkevalgtes mange forespørgsler blev til hele 92 
spørgsmål.

K LO K K E N  21

Umiddelbart efter det 
åbne samråd

 92
spørgsmål

SF:  Det var regeringens beslutning
Annette Vilhelmsen overtog formandsposten i Socialistisk Folkeparti 
(SF) efter Villy Søvndal og blev i oktober 2012 både erhvervsminister og 
formand for SF. Dermed overtog hun også en række regeringsaftaler. Om 
lockout og regeringsindgreb siger hun i bogen: »Lockouten af lærerne var 
regeringens beslutning«, og hun forklarer forløbet med, at »Villy Søvndal 
som SF’s tidligere formand havde sagt ja, og den aftale var gældende i 
regeringen«.

Annette Vilhelmsen fortæller desuden, at hun blev »næsten lettet«, 
da hun læste et fødselsdagsinterview med Helle Thorning-Schmidt i 
Politiken i december 2016, »for nu sagde hun endelig tingene, som de 
var«. Det var det interview, hvor der stod: »Da vi besluttede lockouten, 
vidste vi godt, at den formentlig ville komme til at ligge oven i 1. maj«.

Siden fulgte et uskønt forløb, hvor Politiken efter Helle Thorning-
Schmidts ønske rettede citatet til, så der stod: »Da vi besluttede at 
afslutte lockouten, vidste vi godt, at den formentlig ville komme til at 
ligge oven i 1. maj«.

T E K S T :  E S B E N  C H R I S T E N S E N
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L O C K O U T  2 0 1 3

Politikere og centrale embedsmænd taler ud om regeringens planer op til  
lockouten og lovindgrebet. Se de væsentligste afsnit fra lockoutbogen her.

DF: Det var lagt til rette på forhånd
I bogen fortæller Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti (DF) om et forløb 
i oktober 2012 – altså et halvt år før lockouten i april 2013, og før overens-
komstforhandlingerne var startet:

»Jeg var lige blevet partiformand i september 2012, og nogle uger efter, i okto-
ber, kom der invitation til en kop kaffe med Helle Thorning-Schmidt i Statsministe-
riet. Jeg havde aldrig talt med hende før og troede, at hun ville hilse på mig som ny 
partileder. Men statsministeren havde kun sat et kvarter af, og hun skænkede kun 
en halv kop kaffe«, fortæller han til bogen og fortsætter:

»Hun spurgte mig, om Dansk Folkeparti ville støtte det regeringsindgreb, de 
forventede blev nødvendigt til foråret, når der formentlig kom konflikt omkring 
folkeskolen. Jeg blev paf og afviste at forholde mig til spørgsmålet, og det var 
ikke det, jeg troede, mødet skulle handle om«.

»Så var samtalen slut, men fra oktober vidste jeg, at det hele var lagt til rette 
på forhånd, og at lærerne ikke havde noget at forhandle om. Derfor turde jeg også 
sige offentligt, at den danske model var sat ud af kraft«, siger Kristian Thulesen 
Dahl til bogen.
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Efteruddannelse
i kognitiv adfærdsterapi 
i pædagogisk praksis
PPR v./Mads Thomsen tilbyder både 
kurser og en grunduddannelse i
kognitiv adfærdsterapi, hvor 
kursisterne bliver introduceret til 
teoriens grundmodeller og evidens-
baserede metoder til udfordrende 
problemstillinger fra pædagogisk 
praksis. 

Læs mere på 
www.ppr-thomsen.dk
eller ring 2684 0140

Eva og Svend Aage Lorentzens 
Fond uddeler i marts 2018 legater 
á kr. 10.000,- til uddannelse til 
børn af lærere, der er eller har 
været medlem af Danmarks 
Lærerforening.

Ansøgningsfrist:
1. november 2017

Motiveret ansøgning bilagt nød-
vendig dokumentation sendes til:
Advokat Rita S. Simonsen på 
mail rs@kielberg.com

EVA OG SVEND AAGE 
LORENTZENS FOND

rs@kielberg.com

Læs mere på 
www.odenselaererforening.dk

F O L K E S K O L E N  /  1 7  /  2 0 1 7  /  19 

Anonyme embedsmænd afslører drejebog
Centralt i forløbet op til lærerlockouten og regeringsindgrebet står 
en arbejdsgruppe, der blev nedsat den 8. december 2011. Grup-
pen skulle arbejde med »lærernes arbejdstid i folkeskolen og det 
almene gymnasium« og bestod af embedsmænd fra Finansmini-
steriet, herunder Moderniseringsstyrelsen, Ministeriet for Børn og 
Undervisning og KL.

Gruppen fremlagde sit arbejde på et møde i Finansministeriet 
med regeringens topministre den 13. november 2012. Eftersom 
der ikke blev skrevet en rapport, har offentligheden aldrig fået 
indblik i, hvad der blev sagt på mødet, eller hvad udkommet af 
arbejdsgruppens arbejde blev, men en anonym mødedeltager for-
tæller nu i bogen:

»Jeg kan bekræfte, at mødet fandt sted, at vi blev orienteret 
om gruppens arbejde og gav håndslag på at gå hele vejen. Den 
kommende reform af folkeskolen var afhængig af overenskomst-
forhandlingerne, og KL fik regeringens støtte til at lockoute læ-
rerne, hvis ikke de bøjede sig«.

»Hvor længe var I klar til at lade konflikten køre?« spørger for-
fatter Anders-Peter Mathiasen i bogen og får svaret: »Vi vidste, 
hvor mange penge lærerne havde i konfliktkassen, og at de kunne 
holde en måned eller halvanden, før de var færdige. Den tid var 
man klar til at bruge. KL og regeringen lavede en musketered og 
besluttede at gå hele vejen«.

Om den afgørende sekvens, som er båret af anonyme kilder, 
der var til stede på mødet, fortæller bogens forfatter til folkesko-
len.dk:

»Jeg har ikke set alt det hemmelige materiale, der findes i den 
hemmelige arbejdsgruppes rapport, men jeg har set en oversigt 
over det – og en kilde har fortalt mig, at hvis lærerne havde set det 
på det tidspunkt, så var der blevet strejke. Og så havde det måske 
trukket andre fagforeninger med. For der var en drejebog for, hvor-
dan man skulle gennemføre lockouten«. Og forfatteren præciserer, 
at førstehåndskilderne over for ham har oplyst, at der blev frem-
lagt dokumenter og beregninger fra arbejdsgruppen, som møde-
deltagerne ikke måtte tage med ud fra Finansministeriet.

K LO K K E N  1 5 . 4 2 -1 6 . 0 8

Tredjebehandling  
af lovforslaget
Efter en kort tredjebehandling blev lovforslaget ved-
taget. Alle partier på nær Enhedslisten og Liberal 
Alliance endte med at stemme for lov 409.

Beskæftigelsesudvalget havde hen over natten fået besvaret de 
92 spørgsmål, og samrådet gik med mundtlige uddybninger af 
lovforslagets indhold. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 
tilkendegav på samrådet, at hun ikke kunne bakke op om nogen 
af ændringsforslagene. Og hun kom også med en god forklaring 
på, hvorfor det fra politisk hold har været så stort et ønske at 
afskaffe sikringen af resurser til den enkelte undervisningstime:

»Når jeg bliver spurgt om, hvor meget en folkeskolelæ-
rer forventes at skulle arbejde mere i gennemsnit, så kan jeg 
ikke svare på det spørgsmål. Det ligger ikke til grund i det her 
lovforslag, at en folkeskolelærer skal undervise mere. Det, der 
ligger til grund for lovforslaget, er, at de bindinger, der er på 
arbejdstidsreglerne i dag, bortfalder. Så vil det jo derefter være 
skolelederens opgave at lede og fordele arbejdet«.

FREDAG DEN 26. APRIL KLOKKEN 10.36-13.25

Samråd i beskæftigelses-
udvalget

K LO K K E N  14 . 01 -1 5 . 2 5

Andenbehandling  
af lovforslaget
Folketingsmedlemmerne forsøgte at få yderligere op-
lysninger om KL’s rolle i udformningen af lovteksten 
– ministeren henviste til, at man kunne søge aktind-
sigt i forløbet. Alle ændringsforslag blev stemt ned.

Læs anmeldelse 
af bogen »Søren 
og Mette i benlås 
 – En kritisk krønike 
om folkeskolen, 
lærerlockouten 
og new public 
management« på 
side 46.
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Lærer Pernille Kepler har med længsel ven-
tet på den afslørende bog om lockouten. Hun 
håber, at alle vil læse bogen, så de kan se, hvor-
dan overgrebet mod lærerne er et skridt mod  
afviklingen af velfærdsstaten.

 Pernille Kepler er en af de lærere, 
som stod forrest, da lockouten ramte 
lærerne i 2013. Hun påtog sig posten 
som redaktør for lockoutavisen »Hele 

vejen« i Høje Taastrup. Avisen tog navn efter 
de ord, som byens borgmester brugte, da han 
som KL’s topforhandler varslede lockout af 
grundskolelærere i hele landet. Dengang sagde 
han: »Vi går hele vejen«. 

Og det gjorde kommunerne. Men de var 
ikke alene. Det viser bogen »Søren og Mette i 
benlås«, som den cavlingprisvindende journa-
list Anders-Peter Mathiasen udgav i sidste uge. 

Pernille Kepler er en af de lærere, som med 
længsel har ventet på bogen. Nu er hun en af de 
første, som har læst den. Og da sidste side var 
vendt, var hun lidt skuffet: »Det er et godt histo-
risk vue over folkeskolereformen, arbejdstidslov 
409 og lockouten. Men jeg regnede med, at når 
bogen var skrevet, stod der bagefter nogle og 
blødte. Og det tror jeg ikke, der gør. Det vil være 
en skuffelse for mange«, tror hun.

Hun havde håbet, at navngivne kilder stod 
frem og fortalte, hvad der egentlig skete bag 
Christiansborgs mure i den periode, men hun 
finder mest unavngivne kilder i bogen. Den 
daværende formand for Socialistisk Folkeparti 
Annette Vilhelmsen står frem, men Pernille 

LÆRER OM LOCKOUTAFSLØRING:

Pernille Kepler er stolt af, at lærerne holder fast i kritikken 
af lovindgrebet. »De fik ikke knækket lærerne, som de ville. 
Vi holdt ikke op med at mene eller sige eller skrive om, 
hvad vi mener. Og vi skrev ikke under på en lorteaftale«. 

»Tillid tager  lang tid at genopbygge«

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 :  K L A U S  H O L S T I N G
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LÆRER OM LOCKOUTAFSLØRING:

Kepler synes ikke, at hendes udtalelser giver 
ny viden om begivenhederne. Alligevel mener 
hun, at der er god grund til at udbrede kend-
skabet til bogen.

»Det er en god gennemgang af new public 
management. Man kan sige, at det er en afslø-
ring af, hvordan det politiske system fungerer, 
i forhold til de tiltag, der har været. Og det er 
ikke kønt«. 

Hendes håb er, at bogen med det letfly-
dende sprog kan få flere til at forstå konse-
kvenserne af overgrebet mod lærerne.

»Det er en cavlingprisvinder, som ser på 
det udefra, og som bliver pissed – måske ikke 
på lærernes vegne, men på demokratiets 
vegne og på vores arbejdsmarkedssystemers 
vegne. For almenbefolkningen bliver det 
mere tydeligt, at det var aftalt spil«, siger Per-
nille Kepler og tilføjer: »Men det tror jeg ikke, 
at så mange er i tvivl om længere«.

Hun har dog et håb om, at bogen kan få 
pressen til at forstå, hvad konsekvenserne 
af forløbet mod lærerne kan få for samfun-
det og den danske arbejdsmarkedsmodel. 
»Den store plan er afvikling af den danske 
velfærdsstat«, var hendes første reaktion, da 
bogen var læst. 

Et indgreb med konsekvenser
En lang række politikere og embedsmænd var 
alle i Pernille Keplers optik med til at gøre, 
at hendes arbejde som lærer i dag går mere 
op i timetælling end i at sikre eleverne den 
bedst mulige undervisning. Kombinationen af 
folkeskolereformens flere timer og en stram 
og ufleksibel arbejdstidslov holder hende 
fast i den uretfærdighed, hun følte, da tre 
ministre foran rullende kameraer bebudede 
et regeringsindgreb.

»Jeg lever stadig under konsekvenserne af 
lockout og lov 409. Der kan ikke blive rippet 
op i noget, for der er ikke noget, der er gået 
over. Hver gang jeg får min lønseddel, bliver 
jeg mindet om, at jeg har tabt en måneds an-

ciennitet«, siger Pernille Kepler. »Tillid er noget 
af det, som tager længst tid at genopbygge«. 

Hun understreger, at hun og hendes kolle-
ger stadig underviser med ild og engagement. 
Men at alt for mange arbejder mange gratis ti-
mer derhjemme. Og at endnu flere føler, at de 
kunne gøre det så meget bedre for eleverne.

»Jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der er 
gået ned med flaget. Vi har lært at tælle timer. 
I hvert fald de fleste«, siger hun. 

Små afsløringer
Som lærer og tillidsrepræsentant for sine kol-
leger på Hedehusene Skole i Taastrup følger 
hun nøje med. Læser alle de dokumenter om 
lockouten og lovindgrebet, som blandt andet 
Folkeskolen har gravet frem. Hun har noteret 
sig afslagene på aktindsigter og også den in-
ternationale arbejdsorganisation ILO’s løftede 
pegefinger over for regeringens indgreb. Hun 
føler, at mange har råbt højt om uretfærdighe-
derne mod lærerne, men at politikerne ikke 
vil påtage sig ansvaret og med lette bevægel-
ser børster kritikernes ord væk.

Det danske arbejdsmarked er kendeteg-
net ved, at arbejdstagere og arbejdsgivere 
sammen aftaler rammerne for arbejdslivet. 
Pernille Kepler er ikke i tvivl om, at tæt ko-
ordinering mellem lærernes arbejdsgiver, 
kommunerne, og en regering med en social-

demokratisk statsminister har vingeskudt den 
model. Men hun er ikke sikker på, at alle har 
forstået, hvad det kan betyde for arbejdsmar-
kedets organisering fremover. Og hun er be-
kymret for, om bogen vil blive taget alvorligt.

»Der står intet, som jeg ikke vidste i forve-
jen. Men måske jurister vil kunne hente noget 
i den«. 

Klar til kamp ved Overenskomst 2018
Hun håber, at bogens budskab kan få de of-
fentligt ansatte til at rykke tættere sammen 
op mod overenskomstforhandlingerne i 2018. 
Sammenholdet er nødvendigt, og måske er 
det også nødvendigt, at lærerne gør sig klar 
til at arbejde under samme regler, som de 
ansatte på det øvrige arbejdsmarked har. Men 
i Pernille Keplers optik er lov 409 på ingen 
måde normale arbejdstidsregler. Og løsningen 
er ikke at gå tilbage til A08, arbejdstidsafta-
len, som var rammen om lærernes arbejds-
liv fra 2008 til 2013. Faktisk synes Pernille 
Kepler, at Anders-Peter Mathiasen maler et 
skønmaleri af netop den aftale i bogen.

»A08 var ikke den frisætning af lærernes 
arbejdsmetoder og tid, som den bliver frem-
stillet som. Der blev indført nogle sikringer 
af forberedelsestiden, men de blev hurtigt 
udhulet af opgaver, som KL mente hørte med 
til forberedelsestiden. For mange kommuner 
blev det en spareøvelse, der pressede stadig 
flere opgaver ned over hver enkelt lærer«, 
siger Pernille Kepler. 

Hun håber, at forhandlerne ved de kom-
mende overenskomstforhandlinger finder nye 
veje til at sikre lærernes tid til forberedelse. 
Og hun er personligt klar til at gå hele vejen: 

»Lockouten kostede ikke kommunerne en 
krone. Vi har fodret de offentlige kasser med 
vores månedsløn. Men vi har fyldt konfliktkas-
sen op igen. Og vi er klar. Nu ved de, at vi kan 
holde meget længere end den måned, de tro-
ede, der skulle til for at knække lærerne«. 
mbt@folkeskolen.dk

»Konfliktkassen 
er fyldt op igen.  
Og jeg er klar«.
Pernille Kepler 
Lærer

»Tillid tager  lang tid at genopbygge«
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Fagbosser står sammen  
over for KL
Dansk Metal, organisationen for LO-forbund på det offentlige arbejdsmarked 
(OAO), Dansk Sygeplejeråd og BUPL melder alle klart ud, at de forventer, at de 
kommunale arbejdsgivere er klar til at forhandle lærerarbejdstid ved Overenskomst 
18. »Vi har givet håndslag i Forhandlingsfællesskabet på, at vi ikke efterlader nogen 
på perronen. Vi skal sørge for, at der ikke er en lov 409, men at der er en aftale og 
nogle gode og reelle forhandlinger, inden vi andre går i gang«, siger pædagogernes 
formand, Elisa Bergmann, og understreger, at »det er vigtigt, at ingen efterlades på 
perronen«.

Ifølge fagforbundene er det KL’s ansvar, at sammenblandingen af politiske in-
teresser og overenskomstforhandlinger ikke fortsætter ved forhandlingerne om ny 
overenskomst for de offentligt ansatte i 2018. »Det her skal give anledning til, at 
KL overvejer, om den faktisk er en selvstændig forhandlingspartner, eller om den 
bliver dikteret af regeringen«, siger Bodil Otto, formand for OAO. 
mvs@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk

DLF går efter erstatning  
til lærerne 
Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen mener, at der med afslø-
ringerne i bogen »Søren og Mette i benlås« nu er god grund til at undersøge mulighederne 
for at rejse en erstatningssag mod staten. Målet kunne være at få lærernes tabte måneds-
løn tilbage. Lærernes organisation har flere gange i forbindelse med lockouten og rege-
ringsindgrebet i 2013 klaget til FN’s trepartsorganisation International Labour Organization 
(ILO), og to gange har klagen ført til en kritisk udtalelse rettet mod den danske regering.
»ILO-konventionen, som Danmark har tilsluttet sig, siger, at regeringen forpligtes til at 
fremme frie og uafhængige forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Når det nu viser 
sig, at der forud for, at vi sætter os til forhandlingsbordet, er søgt politisk mandat til at støt-
te et indgreb i en forventet konflikt med lærerne, så må man sige, at det bestemt ikke er at 
fremme frie og uafhængige forhandlinger«, siger Anders Bondo Christensen og henviser til 
bogens afdækning af et møde mellem daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt 
(Socialdemokratiet) og Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkeparti).  
mbt@folkeskolen.dk

Lockouten og den efterfølgende arbejdstidslov 409  
er den mest skelsættende begivenhed i Danmarks Lærer-
forenings historie, mener lærernes formand. De kommende 
overenskomstforhandlinger må tilbage på sporet, siger  
Anders Bondo Christensen.

BONDO:  »Det må aldrig ske igen«

»J eg har mødt mange, der siger, 
at nu kommer det hele op 
igen, og at de bliver mentalt 
påvirkede af det – det gør 

jeg bestemt også«, siger lærernes 
formand, Anders Bondo Christensen, 
om bogen »Søren og Mette i benlås«, 
der afdækker, at lockouten af lærerne i 
2013 var regeringens beslutning.

Anders Bondo Christensen var for-
handler i 2013, og han har aldrig været 
i tvivl om, at det hele var planlagt: 

»Det skal vi sørge for aldrig sker 
igen, fordi det har alt for store omkost-
ninger. Den danske forhandlingsmodel 
er et kæmpe plus for det danske sam-
fund, og den skal ikke undermineres. 
Derfor er det fint, at vi nu ved, at det 
skete«.

Han hæfter sig ved, at arbejdsgi-
versiden har signaleret, at de arbejds-
tidsregler, lærerne blev pålagt ved lov-
indgrebet i lockouten dengang i 2013, 

fortsat skal bestå efter de kommende 
overenskomstforhandlinger i 2018.

»Vi har fået nogle – synes jeg – helt 
uforståelige signaler fra både de stats-
lige og kommunale arbejdsgivere om, 
at lov 409 ikke kan rykkes. Når vi alle 
sammen ved, at det her er en del af et 
politisk aftalt spil, så må vi give hånd-
slag på, at nu skal vi tilbage på sporet, 
og der skal indgås en overenskomst 
med os«, siger Anders Bondo Christen-
sen og understreger, at også arbejdsgi-
verne bør have interesse i at bruge den 
danske forhandlingsmodel.

»Den danske model har den kæmpe 
store værdi, at når man har indgået en 
aftale, som begge parter står inde for 
og har et ansvar for, så gør vi også alt, 
hvad vi kan, for at få aftalen til at fun-
gere«, siger han og peger på, at mange 
kommuner med succes indgår lokale 
aftaler.
esc@folkeskolen.dk

T E K S T :  E S B E N  C H R I S T E N S E N  ·  A R K I V F O T O :  T H O M A S  A R N B O
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I sin beretning på Danmarks Lærerforenings 
kongres i København i denne uge glædede 
Anders Bondo Christensen sig over, at et nyt 
sprog har vundet indpas med Merete Riisager 
på undervisningsministerposten:

»I stedet for at snakke om at ’blive så 
dygtig, som man kan’, ’læring’ og ’trivsel’, er 
der heldigvis blevet rum til at tale om kund-
skaber, om undervisning og om dannelse. 
Lad os håbe, at det forplanter sig ud i den 
kommunale virkelighed, så vi bliver fri for ord 
som ’læringschef’ og ’læringsledelse’. Læring 
er noget, der foregår i hovedet på børn – og 
alle andre. Det kan man altså ikke være chef 
for«, lød det fra talerstolen i Tivoli Congress 
Center, hvor formanden langede ud efter 
Finansministeriet. Han fortalte om processen 
i foråret, hvor politikerne på Christiansborg 
blev enige om, at der er alt, alt for mange 
bindende mål for undervisningen i den dan-
ske folkeskole. Men da der kom et papir på 
forhandlingsbordet, skubbede det blot afgø-
relsen om antallet af mål ud til kommunerne:

»Hvorfor kommer der et lovforslag, der 
ikke er i overensstemmelse med ministerens 
og de andre politikeres ønsker? Ja, jeg tør 
godt sige det højt, som alle ved og taler om, 
når mikrofonerne er slukkede: Fordi Finans-
ministeriet og Moderniseringsstyrelsen fortsat 
forsøger at sætte deres egen dagsorden for 
folkeskolen«, lød kritikken i formandsberet-
ningen. Og Anders Bondo svarede også på, 
hvorfor Finansministeriet forsøger at stå i 
vejen for et enigt Folketing:

»De mener, at det politiske ønske strider 
mod den opgave, som de er sat i verden for 

at løse – nemlig at effektivisere den offentlige 
sektor«.

»I deres logik kan vi skabe en langt mere 
effektiv skole, hvis vi har meget præcise 
læringsmål for den enkelte elev, og hvis vi 
løbende kan kontrollere og hakke af, når 
eleven når målet. Heldigvis insisterede poli-
tikerne på, at lovforslaget skal afspejle den 
politiske målsætning. Og forligspartierne har 
understreget, at deres ønske ikke er, at de 
kommunale forvaltninger kan fortsætte mål-
hysteriet. Lovændringen skal give øget frihed 
til lærerne – de fagprofessionelle – og ikke til 
kommunerne«, sagde Anders Bondo og ap-
pellerede til de delegerede fra lærerkredsene 
i hele Danmark:

»Der ligger en stor opgave foran os i at 
sikre dette. Ikke mindst i de kommuner, der 
er blevet smittet af samme styringsfeber, som 
præger Finansministeriet«.

Mål, men ikke afkrydsningsmål
Anders Bondo understregede, at lærere 
naturligvis har mål for deres undervisning: 
»Ellers var der jo ikke tale om undervisning, 
men fri leg på blå stue – hvilket jeg skal 
skynde mig at sige bestemt også har en stor 
værdi. Det er bare ikke undervisning«.

»Men«, tilføjede Anders Bondo, »lærerens 
overvejelser om målet for undervisningen 
må aldrig reduceres til at klikke på færdig 
fastlagte læringsmål i en læringsplatform«.

»Det kan godt ske, at det i regnedrenge-
nes logik er fantastisk effektivt, men det er 
helt ødelæggende, hvis vi fortsat vil have 
en folkeskole, der giver eleverne det bedste 
afsæt til voksenlivet, og hvis vi fortsat ønsker 
en skole, der understøtter, at de kommende 
generationer bliver dygtige, kreative, fanta-
sifulde, demokratiske, initiativrige – ja, kort 

sagt at de kommende generationer 
også kan sikre, at Danmark fortsat er et sam-
fund i verdensklasse«.

Femårig læreruddannelse
»’Men det er da meget nemmere, hvis lære-
ren bare kan hente målene og undervisnings-
forløbene på nettet, og nogle nyuddannede 
lærere giver da udtryk for, at de er glade for 
systemet?’ Det er et udsagn, vi ofte hører som 
forsvar for den læringsmålstyrede undervis-
ning«, forklarede Anders Bondo, men:

»Vi skal ikke afprofessionalisere lærerarbej-
det – det er den helt forkerte vej at gå, hvis må-
let er engagerede lærere og god undervisning«.

»Til gengæld skal vi gøre alt, hvad vi kan, 
for at klæde de nye lærere bedst muligt på 
til den spændende og vanskelige opgave, der 
venter dem. Det er i den forbindelse glæde-
ligt, at stadig flere partier går ind i debatten 
om en femårig læreruddannelse på kandidat-
niveau – blandt andet med inspiration fra den 
finske læreruddannelse«.

Aktive medlemmer
Lærernes formand glædede sig over, at med-
lemmer af Lærerforeningen landet over går 
ind i debatten om, hvorfor vi holder skole – 

Anders Bondo: 
Finansministeriet  
trækker fortsat i trådene
I beretningen på Lærerforeningens kongres var formand  
Anders Bondo bekymret for KL’s ageren som skoleejer  
– og for Finansministeriets indflydelse på folkeskolen.

TEKST KAREN RAVN

Ar
kiv

fo
to

: T
ho

m
as

 A
rn

bo

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

149530 p24-25_FS1717_DLF_beretning.indd   24 09/10/17   15.24



som i Lyngby-Taarbæk, 
hvor Visible Learning er smidt på porten, og 
lærere og politikere i fællesskab taler sig frem 
til en lokal model, og i Aabenraa, hvor skolen 
gentænkes i fællesskab, og i det hele taget 
alle de steder, hvor kredse og kommuner har 
forhandlet sig frem til en lærerarbejdstid, der 
passer til den skole, de ønsker.

»Nogle besluttede – uden at spørge os – at 
ændre spillereglerne fundamentalt i 2013. Det 
har vi taget bestik af. Vi sidder ikke og venter 
på, at de gode gamle dage kommer tilbage. Vi 
finder nye veje, så medlemmernes stemme 
kan blive hørt, og en væsentlig del af svaret 
på dette er medlemmernes aktive deltagelse«.

Lærere forlader folkeskolen
Anders Bondo fortalte om en lærer, han 
mødte for nylig i toget, og som spurgte, om 
han kunne indgå en bedre aftale ved de kom-
mende overenskomstforhandlinger:

»Han fortalte, at han altid havde elsket 
lærerarbejdet. Han havde aldrig disciplinære 
problemer med eleverne, havde et godt sam-
arbejde med kollegaerne, og han talte i det 
hele taget med glød om lærerarbejdet, men 
– for der var et afgørende men – han følte, at 

det var kropumuligt 
at levere en god undervisning til eleverne, 
når han som nu skulle undervise 29 lektio-
ner om ugen. Hertil kom, at han i stigende 
omfang oplevede, at andre forsøgte at tage 
styringen på hans undervisning. Andre be-
slutter, hvornår han skal teste sine elever, 
hvilke test han skal bruge, hvordan han skal 
tilrettelægge sin undervisning ud fra et be-
stemt læringsmålskoncept, hvordan han skal 
give feedback til forældrene. Ja, selv hvilket 
undervisningsmateriale han skal bruge. Han 
var helt afklaret med, at medmindre det bli-
ver lavet om, vil han finde sig et arbejde uden 
for folkeskolen«. 

»En lærer i begyndelsen af 40’erne med 
stor kærlighed til faget og folkeskolen – ham 
har vi ganske enkelt ikke råd til at miste«, 
sagde Anders Bondo.

KL’s analyseenhed KLK har netop tilbudt 
kommunerne at analysere deres resurseanven-
delse på folkeskoleområdet, fortalte Anders 
Bondo. Men hvis målet endnu en gang er flest 
mulige undervisningstimer og færrest mulige 
lærere og børnehaveklasseledere, så »misrøg-
ter KL totalt sit ansvar for folkeskolen«, mente 

Anders Bondo, som har tilbudt KL, at 
Lærerforeningen deltager i arbejdet. 

»At KL og kommunerne med fordel 
kan tage imod hjælp til denne analyse, 
ja, det vidner de seneste års udvikling 
om. Kommunerne, KL’s medlemmer, 
har valgt i en seksårig periode at ned-
lægge hele 14 procent af lærerstillinger-
ne, mens elevtallet kun er faldet med 
fem procent Antallet af lederstillinger er 
i sammen periode faldet med hele 16,5 
procent«. 

»Her har vi en af hovedårsagerne til, at 
kollegaen, som jeg mødte i toget, alvorligt 
overvejer sin fremtid i folkeskolen«, sagde 
han og pegede på, at der er læreruddan-
nede nok i Danmark, men at de i alt for 
høj grad vælger folkeskolen fra. 

Ro, nej tak
»Er svaret så, at nu skal der være ro om 
folkeskolen? KL ynder at kalde kommu-
nerne for ’skoleejere’ og forklarer med det 
udgangspunkt, at borgmestre og forvalt-
ninger ikke kan se, hvad vi skal bruge en 
fælles undersøgelse til. Men jeg kan for-
tælle, at 50.000 lærere og andre medlem-
mer af Danmarks Lærerforening i den grad 
efterlyser, at der bliver taget et ansvar for de 

helt konkrete og reelle udfordringer, de står 
med. Det er lærerne, der står i klasselokalet 
med ansvaret for undervisningen af 27 elever 
– ikke borgmestrene«, sagde Anders Bondo og 
betroede forsamlingen, at Finansministeriet 
har indflydelse på KL. 

»Det resulterede blandt andet i, at KL ud-
sendte en fatwa mod lokalaftaler. Og på trods 
af den fatwa er der i dag ikke mindre end 
72 aftaler af varierende omfang. Alle steder 
melder man om, at det har haft en positiv 
betydning for arbejdsmiljøet. På en bustur 
arrangeret af KL for folkeskolens parter og 
undervisningsudvalget i forrige uge blev sko-
leleder Anders Axø fra Erritsø Fællesskole i 
Fredericia Kommune spurgt, hvad et aftale-
papir om en fælles forståelse betyder for hans 
skole. Svaret var helt klart: ’Jeg kunne ikke 
drive skole uden det’, sagde han«. 
kra@folkeskolen.dk

Denne artikel er skrevet før kongressen på bag-
grund af Anders Bondos talepapir. Det talte ord 
gælder.

 
 
 
»Kommunerne ejer ubetinget skolerne i form af de fy-siske bygninger, men kommunerne ejer naturligvis ikke samfundsinstitutionen folkeskolen«, understregede DLF-formand Anders Bondo Christensen i sin beret-ning på lærernes kongres i København i denne uge. 
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»Det er vigtigt, at eleverne 
finder læseglæden tidligt«,  
siger dansklærer Sophie Schou 
Rasmussen.
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»Jeg overtog klassen lige før sommerferien i maj måned, da deres 
forhenværende dansklærer gik på barsel. Forinden havde jeg fået en 
invitation til at være med i ’Sommerbogen’, som er en læsekonkurren-
ce for alle danske folkeskoleelever op til 6. klasse. Det viste sig, at min 
nye klasse havde vundet konkurrencen sidste år, og forventningerne til 
dette års konkurrence var derfor høje. 

Vi havde et godt samarbejde med Ishøj bibliotek, som hjalp med at 
finde de rigtige bøger og vejledte eleverne til det næste tekstunivers, 
som de kunne kaste sig ud i. Da sommerferien var forbi, havde vi i 
klassen en aktivitet, hvor eleverne skulle udføre bestemte bevægelser, 
alt efter hvilken beklædning de havde på, for eksempel: ’Alle med 
røde T-shirts hopper op og ned’. Den sidste kommando lød: ’Verdens 
sejeste 5. klasse skal juble og danse og være sindssygt glade, for de har 
vundet ’Sommerbogen 2017’!’ 

De havde læst 148 bøger over en sommer, hvilket gennemsnitligt er 
fem bøger for hver elev i klassen. De var vildt glade for og stolte over 
sejren, og en af eleverne, som virkelig var gået op i det, stod med en 
stol over hovedet og kunne slet ikke være i sig selv. 

Jeg tror, det er vigtigt at skabe en læsekultur, som går ud på, at det 
også gerne må være sjovt at læse. Det faglige skal selvfølgelig være i fo-
kus, men nogle gange skal det også bare være underholdende. Klassen 
udviklede en rigtig fin kultur for at snakke med hinanden om de bøger, 
som de havde læst, og de fortæller mig, hvor fedt det er at komme ind 
i en helt anden verden, når man læser. 

Vi skal helt sikkert være med næste år, for hvor fedt kunne det ikke 
være, hvis en folkeskoleklasse fra Ishøj kunne blive tredobbelt vinder 
af en national læsekonkurrence?« 
mim@folkeskolen.dk

5.b og de 148 
sommerbøger

FAGLIG  
FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens 
undervisning. Nogle gan-
ge er indflydelsen positiv. 
Andre gange irriterende. 
Men lige meget hvad 
sker der noget godt en 
gang imellem. Vi spørger 
lærere, hvornår de sidste 
gang gik ud ad skolepor-
ten med løftet pande og 
smil på læben.

Mød Sophie Schou 
Rasmussen, dansklærer 
på Gildbroskolen i Ishøj 
Kommune.

149530 p26-27_FS1717_Faglig fornoejelse.indd   27 09/10/17   13.33



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

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

Jens Peter Christensen, formand for Dan-
marks Matematiklærerforening, studsede 
noget, da han for kort tid siden hørte en re-
præsentant fra Undervisningsministeriet sige, 
at folkeskolens afgangsprøver og de nationale 
test fortsat bliver udformet sådan, at eleverne 
testes i de læringsmål, som et politisk flertal 
har besluttet at gøre vejledende. 

»Hvordan kan man lave prøver, der afprø-
ver elevernes matematikevner efter de mål, 
hvis målene er vejledende? Det bliver svært 
for lærerne at navigere i. For hvad måles 
eleverne egentlig på?« spørger Jens Peter 
Christensen.

Formanden frygter, at matematikunder-
visningen især i udskolingen bliver noget 
famlende, når lærerne ikke ved, hvad eleverne 
bliver testet i.

Undervisningsministeriet:  Relevant  at 
inddrage læringsmål 
Undervisningsministeriet bekræfter i et skrift-
ligt svar til folkeskolen.dk, at de 3.170 færdig-
heds- og vidensmål fortsat kan blive inddra-
get i test og prøver.

»Test og prøver er meget konkrete og kan 
derfor ikke alene baseres på de meget over-
ordnede kompetencemål. Færdigheds- og 

vidensmålene udtrykker centrale færdigheder 
og viden i de enkelte fag, hvorfor det også 
fremover vil være relevant at inddrage disse i 
test og prøver, selvom de er vejledende«, lyder 
det i en mail.

Undervisningsminister Merete Riisager 
udtalte tilbage i maj i en pressemeddelelse, 
at det aldrig har »været meningen, at målene 
skulle benyttes som en rigid tjekliste, der gjor-
de undervisningen mekanisk«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

25. september 2017 | kl. 05.05 

3. oktober 2017 | kl. 11.12  

11 lærere, der forlader deres job, lyder ikke umid-
delbart af mange.

Men når der er tale om 11 ud af 40 nyansatte 
lærere i samme kommune, der forlader deres læ-
rerjob inden for det første år – og i flere tilfælde 
endda i løbet af kun få måneder i jobbet – er 
perspektivet et andet.

Sådan så tallene ud i Sønderborg Lærerkreds 
sidste skoleår. Tallene er dog ikke et enestående 

eksempel. Også i både Slagelse og Kalundborg 
Lærerkreds er det næsten hver fjerde nyansatte 
lærer, der forlod skolen inden for et år.
Her blev ansat 40 lærere ved skoleårets start i 
august 2016. Og da skoleåret sluttede i 2017, 
var 11 af dem væk igen – svarende til 27 pro-
cent af de nyansatte eller mere end hver fjerde 
lærer.  

Mange nyansatte lærere  
forsvinder det første år

Hvordan kan man lave prøver, der afprøver elevernes matematikevner efter færdigheds- og 
vidensmålene, hvis målene er vejledende?« spørger formand for Danmarks Matematiklærer-
forening Jens Peter Christensen retorisk.

Opgørelser fra tre lærerkredse viser, at hver 
fjerde nyansat lærer sidste år allerede var væk, 
inden året var omme. Sønderborg Lærerkreds 
har opgjort, at halvdelen af disse lærere fort-
sætter i undervisningsjob uden for folkeskolen.

Slut med bindende  
vidensmål – men  
de er stadig med i  
test og prøver
3.170 færdigheds- og vidensmål for fol-
keskolen bliver vejledende i stedet for bindende. 
Men det kan alligevel blive svært at navigere i,  
mener formand for matematiklærerne.

Fo
to

: iS
tock

Foto: Folkeskolen.dk
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29. september 2017 | kl. 17|4.00

Ny forskning: Dyrk  
læreres og pædagogers 
samarbejde ved  
kaffemaskinen

Manglende tid til formelt samar-
bejde gør læreres og pædagogers 
uformelle dialog over kaffen vigtig 
for udviklingen i folkeskolen. Men 
der er også behov for formelle sam-
arbejdsrum. Det viser ny forskning 
gennemført af docent og ph.d. Bo 
Morthorst og lektor Helle Bjerres-
gaard. »Undersøgelsen viser blandt 
andet, at mange velfungerende 
team fungerer via en dybt profes-
sionel uformel kommunikation i 
gangene, mellem timer, i forbere-
delsesrummene, personalestuen, 
ved kaffemaskinen, på nettet og så 
videre«, fortæller Bo Morthorst i en 
pressemeddelelse.
 

3. oktober 2017 | kl. 06.18 

Hvilke kandidater deler dit skolesyn?         Tag testen på folkeskolen.dk/kv17

29. september 2017 | kl. 08.28| 

Børnepornodømt  
slap gennem  
læreruddannelsen  
inklusive praktik

En 34-årig mand er blevet 
dømt i Rønne for at besidde 
og distribuere børneporno. 
Trods en tidligere dom for bør-
neporno har han gennemført 
en læreruddannelse og været 
i praktik på flere bornholmske 
skoler.

Først da manden som 
færdiguddannet lærer fik til-
budt en stilling som vikar på 
en skole, blev han bedt om at 
vise sin børneattest. Først her 
blev den gamle dom opdaget, 
og han blev afskediget, skriver 
Bornholms Tidende.
 

 
nyheder på:

  

22. september 2017 | kl. 06.05

I disse uger tjekker lærerkredse 
landet over lønsedler. Alt for 
mange lærere får nemlig ikke 
det i løn, som de er berettiget 
til – på Maribo Skole gjaldt det 
halvdelen af lærerne.

Det kan godt betale sig 
at kigge lidt nærmere på løn-
sedlen, når den dumper ind ad 
døren. Der kan nemlig være 
mange penge at hente.

Da Marianne Nielsen i 
starten af måneden gik til sin 
tillidsrepræsentant for at få 
tjekket sin lønseddel efter, viste 
det sig, at der manglede 900 
kroner på bundlinjen.

»Jeg havde lige fået min 
lønseddel, så det var jo en me-
get god anledning til at få den 
tjekket. Vi fandt ud af, at jeg 
manglede to forskellige tillæg. 

Jeg havde ikke fået undervis-
ningstillægget og heller ikke 
tillæg for at undervise i modta-
geklassen«, fortæller Marianne 
Nielsen.

Marianne Nielsen tror ikke, 
hun selv havde fundet fejlen, 
hvis ikke hun var gået til sin til-
lidsrepræsentant.  
mvs@folkeskolen.dk 

Mest læste:
 
•   Standup til dansklærere: 

»Hvorfor er der ikke ’æ’ i 
hest?«  

•   Ny bog dokumenterer:  
Regeringen besluttede  
ockouten

•   Over 5.000 kroner i  
lønforskel

Mest kommenterede:
 
•   Blog: Dansk er så  

meget mere

•   Ny bog dokumenterer:  
Regeringen besluttede  
lockouten

•   Jelved i ny bog: »Det var lige 
ved, at jeg blev fyret som 
minister«

Løntjek i Maribo:  
Hver anden lærer  
fik for lidt i løn

Foto: fullem
pty

Hver anden lærer på Maribo Skole fandt fejl i deres lønsed-del, da de sammen med tillidsrepræsentanten regnede den igennem. I disse uger sætter Danmarks Lærerforening fo-kus på, om du som lærer får det i løn, du er berettiget til.

3. oktober 2017 | kl. 14.43

Rektorformand: 
Efteruddannelse i 
billedkunst kræver 
stærke alliancer

Hvad er argumentet for, at 
der er brug for de praktisk-
musiske fag i undervisnin-
gen? Det spørgsmål blev 
vendt på en konference 
i Sønderborg. Rektor for 
Metropol Stefan Hermann 
sagde blandt andet, at der er 
brug for en større analyse.

Det provokerede næst-
formanden for danske billed-
kunstlærere, Susanne Skou, 
som blandt andet sagde, at 
billedkunst i skolen ikke har 
det særlig godt i øjeblikket, og 
samtidig efterlyste efterud-
dannelse til billedkunstlærere.   
 

2. oktober 2017 | kl. 09.57| kl. 04.00

Evaluering:  
STU styrker eleverne
Målsætningerne med særligt tilret-
telagt ungdomsuddannelse, STU, 
ser ud til at blive opfyldt. De unge 
oplever, at deres sociale, personlige 
og faglige kompetencer styrkes, og 
de har en livskvalitet på linje med 
den generelle befolkning, når de går 
på STU. 

Det viser en ny evaluering fra 
Epinion, der på vegne af Under-
visningsministeriet har evalueret 
uddannelsen, og analyseinstituttet 
konkluderer, at eleverne og perso-
ner omkring dem oplever, at deres 
sociale, personlige og faglige kom-
petencer styrkes, og at de har en 
livskvalitet på linje med den gene-
relle befolkning, når de går på STU.
 

FIK DU  
LÆST: 
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På Rådhuset præsenterer Børn og Unge og Egmont Fonden Nest programmet. Lene Tanggaard 
afslutter formiddagen med en perspektivering af Nest programmets pædagogiske rækkevidde og 
betydning for dansk skolekultur.
 
På DOKK1 er der i tre workshop fokus på Nest programmets betydning i nationalt inklusions-
arbejde og skoleudvikling, på filosofi og principper i Nest programmet samt på det praksisnære 
arbejde i Nest klassen.

NATIONAL NEST KONFERENCE DEN 7. NOVEMBER 2017 KL. 9.30 - 16.30
Børn og Unge i Aarhus inviterer til en konference om Nest programmet. Konferencen afholdes i to af byens ikoniske 
bygningsværker, om formiddagen på Rådhuset og om eftermiddagen på multimediehuset DOKK1. 

Praktiske oplysninger

Pris for deltagelse: 
1850 kr. (ekskl. moms)

Tilmelding via hjemme-
siden: aarhus.dk/nest

Tilmeldingsfrist: 
25. oktober 2017

Dette er et uddrag af reportagen fra retten i 
Odense om Erik Schmidt-sagen. Vi starter her, 
hvor ledelsen og lærerne holder et møde blandt 
andet på baggrund af, at lærerne var blevet 
præsenteret for en ny vision for skolen, der byg-
gede på folkeskolereformens tre hovedmål og 
rummede udtryk som »læringsmaksimering«. 
Arbejdsorganiseringen var ændret, så man sat-
sede på få kendte lærere i stedet for faglærere.

27 ud af 31 lærere i faglig klub opsumme-
rede i et brev foråret således:

»Vi har været igennem en tid med store 
lokale og centrale omvæltninger. Rigtig meget 
ved den skole og arbejdsplads, vi kender, skal 
brydes op. Noget på grund af lov 409, noget på 
grund af skolereformen, noget, fordi vores le-
delse har bestemt, at vi skal ændre vores struk-
tur radikalt (…)«.

Der var allerede en del mistillid, da ledelsen 
begik en fejl. En leder kom ved et uheld til at 

vise et skærmbillede med, hvad ledelsen opfat-
tede som et »internt arbejdspapir«. Nemlig en 
oversigt over lærernes arbejdstid. Tabellen er 
ikke umiddelbart let aflæselig, men en mate-
matikkyndig lærer, CA, læser ud af tabellen, at 
det ser ud til, at lærerne skal til at have indivi-
dualiseret forberedelsestid. Han begynder at 
spørge ind. Det samme gør andre lærere, her-
under Erik Schmidt.

Før vi kommer til ledelsens svar og det vi-
dere forløb i denne tekst, er det værd at hæfte 
sig ved tabellen. Den tidligere viceskoleleder 
OK fortalte i retten:

»Tabellen var ikke udtryk for individuel for-
beredelsestid. En undervisningstime uanset 
fag eller læreranciennitet udløste i tabellen den 
samme forberedelsestid (…)«.

Erik Schmidt sagde blandt andet i retten:
»Vi er frustrerede over, at han kommer med en 

ny vision, ny struktur og også differentieret forbe-

Efter to retsdage i Erik Schmidt-sagen er det tydeligt, at foråret 2014 var intenst for 
lærerne på Agedrup Skole. Men skete der ting, der kan godtgøre en tjenstlig advarsel?

T E M A   E R I K  S C H M I D T- S A G E N

xxxx

xxx: xxx

Erik Schmidt-sagen:  
Frustrationer, fejl og følelser førte til advarsel

5. oktober 2017 | kl. 12.39

»Jeg siger: Nu stopper det her. 
Jeg tror ikke, jeg siger vanvid, og 
jeg mener ikke, jeg har bandet. 
Og siger helt sikkert ikke kraft-
edeme. Det ord har jeg aldrig ta-
get i min mund«, forklarede Erik 
Schmidt i retten i Odense.

Foto: Heidi Lundsgaard
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VISO-konference 
5. dec. 2017 på Nyborg Strand

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ  
WWW.SOCIALSTYRELSEN.DK/VISO

Viden til gavn

redelsestid. Jeg siger: Nu stopper det her. Jeg 
tror ikke, jeg siger vanvid, og jeg mener ikke, jeg 
har bandet. Og siger helt sikkert ikke kraftede-
me. Det ord har jeg aldrig taget i min mund«.

Før mødet i maj 2014 har Erik Schmidt del-
taget i flere hundrede lærermøder uden så me-
get som en anmærkning. Han fortalte, at hans 
reaktion var følelsesmæssig, fordi hverken han 
eller andre havde haft mulighed for at forberede 
sig på det skema, der pludselig dukkede op.

»Jeg er normalt en person, der tænker 
over tingene, før jeg lukker noget ud. Jeg 
blev overrasket. Udsædvanligt for en lærer at 
sige: Nu stopper det her. En protest, der var 
følelsesorienteret, men det var ikke sådan, 
at jeg ikke vidste, hvad jeg gjorde. Jeg argu-
menterede også for det. Hvis jeg ikke havde 
været så følelsesmæssigt berørt, så havde 
jeg nok sagt det på en anden måde. Det ville 
være underligt, hvis man ikke blev følelses-

mæssigt berørt af det«, sagde Erik Schmidt, 
der mente, at han havde holdt en anstændig 
tone på mødet.

Mohammed Bibi havde den mest mar-
kante beskrivelse af Erik Schmidts reaktion:

»Erik tænder fuldstændig af. Det er 
grænseoverskridende. Han slår i bordet – 
skubber stolen ud bag sig og rejser sig op. 
Han beskylder mig for at udøve lukket le-
delse. Han står op og peger på mig og siger: 
’Det her kan du ikke gøre, Mohammed’. Erik 
var i affekt, og han råber højt: ’Nu må det her 
vanvid – fandeme – stoppe’. Og siger med 
lidt mere dæmpet toneleje, at han er skuffet 
over viceskolelederen. Herefter bevæger han 
sig demonstrativt rundt i rummet«, fortalte 
Mohammed Bibi på retsmødet.

Dette er et uddrag af reportagen. Du kan 
læse mere på folkeskolen.dk. 
esc@folkeskolen.dk

20. september 2017 | kl. 06.01

Chokerende få skoler  
udbyder fransk

Færre end hver femte skole havde sidste år 
skemaer med fransk. Halvdelen af landets 
kommuner har slet ingen.

»Det er meget overraskende. Jeg vil tage 
det op til næste møde i forligskredse«, siger 
folkeskoleordfører  Alex Ahrendtsen, Dansk Fol-
keparti. Skolerne skal ifølge folkeskoleloven ud-
byde tysk, mens fransk er valgfrit for skolerne. 

Kun 238 ud af landets 1.289 folkesko-
ler svarende til færre end hver femte skole 
havde således fransk på skemaet i skoleåret 
2015/2016. Det viser de nyeste tal fra Under-
visningsministeriet.
 
25. september 2017 | kl. 14.20

Læringsplatforme: Lærere  
risikerer at krænke ophavsretten
Lærerne skal dele forløb på de digitale læ-
ringsplatforme, og det giver en hidtil uset 
risiko for at komme til at krænke andres op-
havsret. Der er flere uafklarede spørgsmål 
– for eksempel hvis en lærer flytter job fra en 
skole, der abonnerer på Gyldendals portaler, til 
en skole, der har licens til at bruge Clio Online. 
Direktør i Gyldendal og bestyrelsesformand for 
Copydan Tekst og Node Hanne Salomonsen 
beskriver situationerne med ophavsretsreg-
lerne som en gråzone.

5. oktober 2017 | kl. 12.39

Det intense forår
Læs her et uddrag af reportagen fra de 
to dages retsmøde i Odense, hvor et reg-
neark provokerede lærerne, ikke mindst 
sagens hovedperson, der fik en advar-
sel, efter at han selv havde sagt op. Der 
falder dom i sagen 1. november. Du kan 
læse om hele sagen på folkeskolen.dk.

Regnearket, der udløste de mange spørgsmål den 7. maj.

Foto: Heidi Lundsgaard
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Uddannelsesgabet
Uddannelsesniveauet i samfundet er generelt 
stigende, mens læreruddannelsen har stået 
stille. Samtidig bliver de potentielt dygtige  
lærere opslugt af universiteterne. Magtforhol-
det mellem lærerne og forældrene er blevet 
forskudt i forældrenes favør. 

Standardiseringen
Tilliden til lærernes evner til at undervise falder. 
Konkurrencestatens strømlining fører til stan-
dardiserede undervisningsmodeller, og lærerens 
selvbestemmelse i klasseværelset må give efter 
for digitale og nationale løsninger. Læreren 
risikerer at blive overflødiggjort. 

Autoritetsfaldet
Den moderne kritiske tænkning har medført et 
autoritetstab for alle positioner i samfundet. 
Det stiller læreren i en vanskelig rolle som myn-
dig aktør i en undervisningssituation. Læreren 
risikerer at miste sit greb om klasseværelset.

Disciplinkrisen
Konkurrencesamfundets øgede pres på de 
unge har i mange tilfælde medført en modreak-
tion i hjemmet, hvor barnets opdragelse blødes 
tilsvarende op. Som konsekvens bliver eleverne 
mindre disciplinerede og dermed sværere at 
undervise. 

Forbrugermentaliteten
Moderniseringen af velfærdsstaten er blevet 
synonymt med fritvalgsordninger. Forældrene 
er blevet forbrugere og skolen et produkt. Kan 
man ikke lide, hvad man får, vælger man noget 
nyt. Flere og flere forældre forlader folkeskolen 
og vælger en privat skole til deres børn.

1

2

3

4

5

Folkeskolen har fået samfundsdebattør 
Lars Trier Mogensen til at give sit bud på 
lærernes status anno 2017. Han forklarer 
lærernes statustab med fem opbrud i skolen.

OPBRUD I SKOLEN 
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M ålstyring. Nationale test. Digitalisering. Ifølge sam-
fundsdebattør Lars Trier Mogensen har skolerefor-
mens standardisering af læring og mål for læringen 
givet lærerne mindre selvbestemmelse:

»Det officielle motiv med standardiseringen er, at man vil løfte 
niveauet ved at kunne sammenligne skolerne og lade de dårligt 
fungerende enheder søge inspiration hos de velfungerende enhe-
der. Effekten bliver bare en mistillidserklæring til lærerstanden, 
fordi undervisningen i stigende grad automatiseres, og der efter-
lades et mindre kreativt råderum for den enkelte lærer«, siger 
Lars Trier Mogensen og peger på, at målstyringen, de nationale 
test og digitaliseringen er i grundlæggende konflikt med lærerens 
autonomi. 

Den offentlige sektor skaber flere og flere  
digitale og nationale standardløsninger for 
undervisningen i folkeskolen. Udviklingen  
risikerer at overflødiggøre lærerne og forringe 
undervisningen, konstaterer debattør Lars 
Trier Mogensen i andet afsnit af Folkeskolens 
serie om opbrud i folkeskolen. 

T E K S T:  M I K K E L  M E D O M  F OTO :  R A S M U S  J U U L

STANDARDISERINGEN

Den dygtige  
lærer mod 
computerne
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»Politikerne vil gerne 
kvantificere kvaliteten af 
undervisningen med hen-
blik på at måle på tværs. 
Således kan skolen falde 
ind under konkurrencesta-
tens markedsmentalitet, 
da det giver forældrene 
mulighed for at være for-
brugere og vælge de sko-
ler, der præsterer bedst«. 

Derfor er det pudsigt, 
at effekten af denne libera-
le ambition tilnærmer sig 
en spejling af den kommu-
nistiske undervisningsmo-
del, som man så i koldkri-
gens Østtyskland, mener 
Lars Trier Mogensen:

»I Østtyskland havde 
man, en given tirsdag i november, nogle bestemte sider i bogen, som 
læreren skulle sørge for, at eleverne kom igennem, sådan at alle sad 
med det samme stof på det samme tidspunkt den samme dag. Vores 
standardisering har det omvendte motiv, men effekten bevæger sig på 
umærkelig vis i samme retning«. 

Lærernes værdi er truet
Behovet for selvstændig planlægning og priori-
tering smelter altså langsomt, i takt med at 
der skrues op for standardiseringen. Det 
medfører ifølge Lars Trier Mogensen, at 
efterspørgslen efter lærernes kundskaber 
langsomt svinder ind – og det kan få øko-
nomiske konsekvenser for lærerstanden. 

»Standardiseringen af undervisningen 
mindsker specialiseringsbehovet, og det bliver 
således mere oplagt og økonomisk rentabelt 
blot at have undervisningsassistenter eller 
endda computerprogrammer til at køre under-
visningen. Løn bliver afstemt i forholdet mellem 
udbud og efterspørgsel: ’Hvor mange mennesker 
kan noget, og hvor mange har brug for det, de 
kan?’ Hvis kravet til kundskabsspecialisering falder, 
så falder lønnen også«, siger Lars Trier Mogensen. 

Når computerprogrammerne og skabelonerne tager 
over, får lærerne mindre mulighed for at sætte deres fag-
lighed i spil, og det medvirker til at forøge statusfaldet for 
lærerfaget, mener Lars Trier Mogensen. 

»Dagligdagen bliver rutinepræget og ensformig, og det vil 
få mange potentielt dygtige lærere til at søge væk fra faget«.

Loft over kvaliteten
Et argument for standardiseringen er, at den sikrer et vist bundniveau 
i undervisningen, således at alle elever har opnået visse kundskaber, 
når de lægger folkeskolen bag sig. 

»Jeg vil ikke afvise, at standardiseringen kan være en måde at stå 
imod problemet med dårlige lærere, som burde have været fyret på 
grund af inkompetence og manglende arbejdsindsats«, siger Lars Trier 
Mogensen. »Men det er en meget bagvendt måde at gøre det på og et 
sølle argument, fordi den standardiserede undervisning samtidig hol-
der topniveauet under et loft. Jo mere standardiseret undervisningen 
er, jo mere sænkes loftet også for de bedste elever«. 

Undervisningen er bestemt på forhånd
Den yderste konsekvens af standardiseringen er, ifølge Lars Trier 
Mogensen, en hyperindividualiseret undervisning, hvor lærerne er 
byttet ud med observatører, der blot tjekker Lan-forbindelsen to gange 
i timen, mens computeren står for læringen. 

»Hvor hver enkelt elev sidder med sit eget computerprogram, som 
indretter sværhedsgraden efter den enkeltes niveau, men som stadig 
leverer undervisning, som er skabt ud fra rammerne af nogle fuldstæn-
dig standardiserede forløb«. 

Det scenarie vil have en negativ indvirkning på elevernes dannelse, 
mener Lars Trier Mogensen:

»Idealet om, at elever skal danne myndighed ved at forholde sig 
kritisk til deres undervisning, risikerer at gå totalt fløjten. Det giver 
ikke mening at diskutere undervisning, hvis den allerede er bestemt på 
forhånd«. 
mim@folkeskolen.dk

 Dagligdagen 
bliver rutine-
præget og ens-
formig, og det 
vil få mange po-
tentielt dygtige 
lærere til at søge 
væk fra faget.

LARS TRIER MOGENSEN 

S a m f u n d s d e b a t t ø r

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

Ku’ det ikke være skønt at  
få lidt mere ud af dine penge? 
Som medlem af DLF kan du få en lønkonto med hele 5% i rente.  
Det er Danmarks højeste rente og betyder, at du får mere ud af  
dine penge. LSBprivat®Løn giver dig 5% i rente på de første  
50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Du skal ikke betale nogen 

gebyrer for at have en lønkonto i Lån & Spar. 

 
Sådan får du 5% på din lønkonto – Danmarks højeste rente   

 Du skal være medlem af DLF – og have afsluttet din uddannelse.

 Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er 
en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal 
kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

	 Du	behøver	ikke	i	første	omgang	at	flytte	dit	eksisterende	 
realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal 
 for midles gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

Ring til Lån & Spar: 3378 1930
eller book møde på: lsb.dk/dlf

Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til os 
direkte på 3378 1930 – eller gå på lsb.dk/dlf  
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880.  
Vi har altid sørget for, at helt almindelige  
mennesker kan gøre bankforretninger på  
ordentlige betingelser. 

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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Hvis det kan måles, er det bedre 
undervisning«. 

Lærer og matematikvejle-
der Lis Zacho er enig med Lars 
Trier Mogensen: Der er helt 

klart en voksende standardisering i folkesko-
len. Og når måling er så meget i fokus, bliver 
målet med skolen det, der kan måles. 

»Intentionen er at kvalitetssikre skolen, 
men man gør det på en måde, hvor man ikke 
lytter til underviserne. Det er et behov, der 
kommer oppefra – ikke nedefra. Resultatet 
bliver desværre en ensretning af skolen, hvor 
kreativitet og innovation bliver frasorteret«, 
siger hun. 

»Standardiseringen er samtidig en un-
dervurdering af lærerens professionalisme 
og evne til at vurdere, hvad klassen og den 
enkelte elev har brug for i givne situationer. 
Det er ikke sikkert, at det, som den neutrale, 

målstyrede undervisning kan understøtte, er 
lige præcis det, som læreren vurderer, at der 
er brug for, i forhold til hvor klassen eller den 
enkelte elev befinder sig«. 

Lis Zacho ser ikke nødvendigvis målstyrin-
gen og standardiseringen som et onde – men 
det skal tackles rigtigt. Det skal bruges som 
en rettesnor for, hvad børnene skal lære, men 
stadigvæk reservere plads til lærerens profes-
sionelle selvbestemmelse, mener hun. 

»I Tyrkiet ser vi for øjeblikket, at Erdoğan 
har sørget for nye undervisningsmaterialer, 
som fører hans egen politik ind i skolerne. 
Det er jo en helt forfærdelig situation, som 
formentlig aldrig vil få fodfæste i Danmark, 
men børn har også generelt brug for at møde 
selvstændige lærere, som har taget aktivt 
stilling til deres fag, og som vil noget med 
deres beskæftigelse. De har brug for at møde 
den nytænkende lærer og blive præsenteret 

for litteratur, som de ikke tidligere har læst. 
Lærere, der har et budskab og en mission. 
Undervisning kan ikke være automatiseret el-
ler standardiseret, for det skal være noget, der 
sker mellem elever og lærere«. 

Modbevægelse i forhold til teknologien
Modsat Lars Trier Mogensen tror Lis Zacho 
dog ikke på, at behovet for specialiserede læ-
rere vil blive mindsket og med tiden erstattet 
af undervisningsprogrammer på computere. 

»Børn er individuelle og kan ikke puttes i 
standardiserede kasser. Dataindsamling er det 
helt store: »big data«, »machinelearning« og 
mange andre begreber er i spil, men vores ele-
ver er stadig helt almindelige børn med brug 
for en almindelig barndom, som man ikke kan 
transformere ind i en maskine«.

»Jeg tror, der kommer en modbevægelse i 
forhold til den teknologi, som de sidste mange 

Holder opbruddets præmis?

»Vores elever er ikke maskiner«
Matematiklærer Lis Zacho giver sit syn på det optegnede opbrud:  
standardiseringen. Kvæler målstyring og standardløsninger elevernes kritiske  
tænkning og kreativitet, og er fremtidens lærer en undervisningsassistent?
T E K S T:  M I K K E L  M E D O M

»

NYHED

animationer

Fjernvarmeskolen.dk - et gratis online under-
visningsmateriale målrettet 7.-9. klasse.

Det gratis materiale:  

  Beskriver forskellige energikilder

  Sætter energien i et miljøperspektiv

  Giver indblik i CO
2
 og global opvarmning

  Gør eleverne klogere på, hvad fjernvarme er

  Lærer eleverne at bruge energien fornuftigt

Mere ”god energi” i undervisningen

 
Nye animationer 
Animationerne viser varmeproduktion ved forskellige brænd-

selstyper, hvad der sker i en varmeveksler, hvordan en varme-

pumpe virker osv. Eleverne tages også med ind i boligen og 

lærer om brugs- og systemvand.

Animationerne kan bl.a. bruges til fremlæggelses- og  

eksamensopgaver. 
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Problembarometer

Hvor alvorligt  
er dette opbrud  
for lærerfaget?

5

4

3

2

1

S TA N D A R D I S E R I N G E N

år er rullet ind over os som en tsunami. Folk 
nedgraderer på telefontiden, tager på ferie 
uden computer, og Imran Rashids bog »Sluk«, 
der blev udgivet i år, har vakt bred interesse. 
Jeg mener, at skolen afspejler det samfund, vi 
bor i, og på den måde tror jeg også, at tekno-
logien viger, for at eleverne så småt genvinder 
barndommen«. 

Målingen vil spille fallit
Lis Zacho tror heller ikke på, at lærerens løn 
og jobsikkerhed er truet af standardiseringen, 
for selv om der ikke nødvendigvis vil komme 
en modbevægelse i forhold til målstyringen, 

er hun overbevist om, at vi vil opdage, at 
al den måling slet ikke er så virksom som 
forventet. 

»Historien har vist, at der er mange 
ændringer, som lyder fornuftige, når de bliver 
udtænkt bag et skrivebord, men som mister 
deres effekt, når de møder en broget virkelig-
hed ude i skolerne. Skolereformens lange dage 
mødte eksempelvis nogle udfordringer, som 
man ikke havde tænkt på på forhånd: Hvordan 
får eleverne noget at spise, når kantinen har 
lukket? Skal man have ekstra køleskabe?« 

»Man opdager de her ting, når generelle 
modeller rammer forskellige skoler med 
forskellige lærere og forskellige elever. På 
samme måde tror jeg, man vil opdage, at mål-
styringen slår fejl på den lange bane, hvoref-
ter man vil blive tvunget til at trække dele af 
standardiseringen tilbage«.

Indtil da skal vi fortsætte den gode dis-
kussion omkring, hvad teknologien kan, og 
hvilke kompetencer eleverne i folkeskolen 
har brug for, opfordrer Lis Zacho. Maskinerne 
kan helt klart gøre undervisningen nemmere, 

men den må ikke dræbe barndommen, krea-
tiviteten og evnen til selvstændig tankegang. 

»Vores elever er ikke maskiner – de er 
stadigvæk børn, der går i puberteten, har 
kærestesorger, og som skal have tid til at 
sætte regnorme fast på fiskekroge og hoppe i 
vandpytter. Og de har brug for at møde voks-
ne mennesker, der brænder for deres fag, 
og som kan give dem flere farver på paletten 
end de nuancer, der på forhånd er blevet 
bestemt«. 
mim@folkeskolen.dk

   1987 Uddannet lærer med linjefag i musik og ma-
tematik.

   2008 Uddannet matematikvejleder, PD.
   2017 Kandidat i it-didaktisk design fra Aarhus 

Universitet.
     Har undervist i matematik, musik og varetaget 

specialundervisning på alle klassetrin i folkeskolen 
siden 1985.

     Afdelingsleder for Coding Pirates Frederiksberg, 
der har til formål at fremme unges kreative it-
kompetencer.

     Har afholdt foredrag om it i forbindelse med Tedx-
Copenhagen.

     Blev i foråret udvalgt til rådgivningsgruppen for digi-
tal læring af undervisningsminister Merete Riisager. 

     Lis Zacho er også Folkeskolens rådgiver i matema-
tik – du kan følge hendes blog på folkeskolen.dk/
matematikrådgiver.

SøgSmart.dk

Falder dine elever også for fake news?
Gør dem kildekritiske med SøgSmart
SøgSmart:
• gør eleverne til kompetente informationssøgere
• får klassen til at samarbejde om systematisk kildekritik
• er enkelt og let at bruge

GRATIS
VÆRKTØJ

til 3.-9. klasse

SøgSmart er udviklet af Centralbibliotekerne og Centre for 
Undervisningsmidler med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen

BLÅ BOG: LIS ZACHO
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› FOLKESKOLEN.DK/DEBAT

› FOLKESKOLEN.DK/DEBAT

Et skadet barn kan skolen ikke redde
›  Kåre Sørensen 

Lærer, Aarhus Kommune, byrådskandidat, liste B

Når folkeskolen ikke kan reparere de skader, daginstitutioners forhold har 
forvoldt børn – hvorfor retter man så ikke op på det?

Når børnepsykiater Gideon Zlotnik udtaler: »Man skal se på, hvilke typer 
personer de her børn udvikler sig til, når de har tilbragt det meste af dagen i 
vuggestue blandt voksne, som er stressede. Det kan munde ud i, at disse børn 
– særligt umodne drenge – kan blive mere aggressive, urolige, udadvendte, 
ukoncentrerede og søgende«, og når Grethe Kragh-Müller, børnepsykolog, 
lektor og forsker i daginstitutioner ved Aarhus Universitet, udtaler: »Barnet får 
dårligere betingelser for at udvikle selvet, sociale færdigheder, følelsesregule-
ring og evnen til at koncentrere sig«, hvorfor bevilger man så ikke de nødven-
dige midler til området, som eksperterne angiver? Det vil sige én voksen per 
tre vuggestuebørn og én voksen for hvert sjette barn i børnehaven.

Et barns hjerne udvikles mest i første leveår, udvikles næstmest i andet 
leveår osv. Prøv engang at erstatte »udvikles« med ordet »skades«? Vuggestue-
børn er forsvarsløse. Lyt dog til eksperternes viden. 

Kald eventuelt investeringen »Fra fødsel til Fem«. Angiv det som en langsig-
tet investering. Vid, at afkastet viser sig ved, at børnene dels vil udvikle sig på 
et højere niveau, dels vil klare sig uden dyre og alligevel utilstrækkelige støt-
teforanstaltninger i folkeskolen.

En uundværlig resurse i kommunens skoler og institutioner
ABDOLRAHIM MOUSAVI HEJAZI, ALLAN IF JENSEN, ANNA MEYLING ANDERSEN, BERGLIND RUT THORSTEINSDOTTIR,  
EMILIA ANTAL, FADUMO AHMED HASSAN, HAMO ATCI, NUZHAT GHANI OG SAIMA ANEES CHAUHARY   
Tosprogede lærere i Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommune varetager tosprogede 
lærere en række helt afgørende opgaver i 
forbindelse med integrationen af flersprogede 
børn. Det overvejes p.t. at nedlægge de tospro-
gede lærere som faggruppe. Dette kan få fatale 
følger for kommunens flersprogede børn. 

Deltagelse og trivsel – en forudsætning 
for et godt skoleliv. De tosprogede læreres 
nuancerede kulturelle kendskab og sproglige 
kompetencer faciliterer kommunikationen 
mellem familier og skoler. Når flersprogede 
familier fravælger skolens sociale liv, skyldes 

det i langt de fleste tilfælde familiernes uvi-
denhed om, at fravalget er dybt skadeligt for 
børnenes integration i skole og samfund og 
for deres faglige og psykiske udvikling. De 
tosprogede lærere bidrager til at ruste både 
børn og deres bagland til at indgå i skolen, 
så børnene kan komme til at udfolde deres 
potentiale og undgå at blive tabt på gulvet, 
fagligt og socialt. 

Skole-hjem-samarbejdet – brobyggere. 
Det er helt afgørende for en velfungerende 
dialog mellem skole og hjem, at det danske 

samfunds værdier tolkes og formidles nu-
anceret, og at familierne får mulighed for at 
blive hørt i samtalen mellem skole og hjem. 
Det er en proces, der udvikler sig over tid, og 
derfor er det ikke »blot« en tolkeopgave, men 
en tidskrævende formidlingsopgave. Tospro-
gede lærere har kendskab til familierne over 
tid og har opbygget en tillidsfuld relation til 
både institutioner og familier. De tosprogede 
lærere drages i anvendelse af skoler og insti-
tutioner som vidensbank for, hvad der virker 
i integrationsarbejdet.

Hurra for dagbladet  
Politiken!

› Brian Degn Mårtensson 
Pædagogisk filosof, Aarhus Universitet

› FOLKESKOLEN.DK/BLOG

Indlægget er forkortet. Læs hele teksten på  
folkeskolen.dk/616348.

(…) Man kan ikke blive andet end imponeret af Politikens høje jour-
nalistiske niveau. De løber under ingen omstændigheder med en halv 
historie! Nej, de vil have fakta på bordet! Beviser! Det er simpelthen 
så flot i en tid, hvor medierne ellers ofte bringer mange tivivlsomme 
påstande til torvs. Men sådan er Politiken altså ikke. Se bare:

Politikens chefredaktør ser helt nøgternt og behørigt afmålt på 
det forhold, at der længe har været et lækket centralt dokument i 
omløb, hvor det sort på hvidt står, at regeringen før lockouten og lov-
indgrebet ville finansiere skolereformen med midler fra de (dengang 
i 2013) kommende »overenskomstforhandlinger«. Men er det et 
bevis, blot fordi det rent faktisk gik netop sådan? Næ, dokumentet 
kunne jo være en forfalskning, eller også er det måske bare helt til-
fældigt, at de to forløb (det beskrevne og det faktiske) var identiske! 
Sådan skal en seriøs journalist da tænke, hvis man vil undgå at drage 
forhastede konklusioner! Eminent! 
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Deltag i net-
debatten  
– enten i bladet 
eller på folke-
skolen.dk. De-
batindlæg til 
bladet sendes 
til folkeskolen@
folkeskolen.dk og 
må højst være 
på 1.750 tegn 
med mellem-
rum. Deadline for 
indlæg til Folke-
skolen nummer 
19 senest 20. 
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Svar på »En kasse vin  
til den, der …«

›  Brian Venneberg 
Skoleleder, Herlev Kommune

På landets skoler knokler lærere, pædagoger, admi-
nistrative medarbejdere og ledere hver dag med at 
skabe en god skole for eleverne og en god arbejds-
plads for de ansatte. Når Folkeskolen vælger at bringe 
et udsagn som »En kasse vin til den, der kan doku-
mentere fremgang for reformen«, så er det en hån 
mod alle dem, som lykkes med 
deres arbejde hver dag. Niels 
Chr. Sauer har ikke formået 
andet end at tale folkeskolen 
ned siden skolereformens 
start. At Folkeskolen vælger at 
bringe netop dette debatind-
læg i papirudgivelsen, finder 
jeg ikke gør noget som helst 
for landets lærere. 

Den danske folkeskole ejes 
af landets borgere, de har 
stemt for en retning og en 
værdisætning af folkeskolen. 
Den kan man være uenig 
i. For mig, som arbejder i 
folkeskolen, og som har til 
opgave at lykkes med den 
sammen med skolens med-
arbejdere, virker det fuldstæn-
dig malplaceret, at et tidligere medlem af toppen i 
Lærerforeningen udtrykker en sådan hån over for os. 
Det bliver i min optik i højere grad et ønske fra Fol-
keskolen og Niels Chr. Sauer om, at vi ikke får succes, 
for så kan man sige: Se! Hvad sagde vi? 

På folkeskolen.dk anbefaler man, at lærere følger 
Niels Chr. Sauers blog, Jeg må derfor antage, at hans 
holdninger deles af redaktionen. 

Der er medarbejdere og elever ude i den danske 
folkeskole, som hver dag gør deres bedste, og som 
lykkes helt fantastisk med opgaven at skabe en god 
skole. I har kritiseret så mange andre for at ville 
folkeskolen ondt, og nu gør I det selv. Støt dog op 
omkring skolen i stedet for at tale den ned. 

Kære Brian Venneberg
›  Hanne Birgitte Jørgensen 

Ansvarshavende chefredaktør 

Jeg blev faktisk lidt ærgerlig, da jeg læste 
dit indlæg, for jeg kan slet ikke genkende 
din læsning af Folkeskolen. Hvis man bare 
ser i det blad, hvor debatindlægget fra Niels 
Chr. Sauer er trykt, lyder overskriften på 
forsiden: Skolen er i verdensklasse. Og inde i 
bladet bringer vi et interview med professor 
Per Fibæk, som handler om, hvad det lige 

præcis er, som den danske folkeskole 
gør så godt. I lederen – som jo 
udtrykker mediets holdning 
– er det netop fremhævet, 
at lærerne kan være stolte af 
sig selv. Prøv også at søge på 
»Faglig fornøjelse« på folke-
skolen.dk, som er en miniserie 
med lærere, som går fra arbej-
det med et smil på læben. 

Vi har ikke en kommunika-
tionsstrategi om at tale folke-
skolen hverken op eller ned. Vi 
skriver om skolen på godt og 
ondt. Vi drager ud i virkelighe-
den og skriver om undervisning 
og holdninger – så forskellige 
som muligt, så vi kan bidrage til 
den professionelle debat. Det er 
derfor, vi er sat i verden.
Med hensyn til Niels Chr. Sauer, 

så er han ganske rigtigt en markant blogger 
på folkeskolen.dk – en ud af 120 bloggere. 
Når vi anbefaler, at man skal følge hans 
blog, handler det om, at Niels Chr. Sauer 
– ligesom de øvrige bloggere – er en vigtig 
stemme i debatten på sit felt. Han er netop 
debattør – og ikke journalist. Og han står 
selv på mål for sine holdninger.

Så frem med de artikler, vi mangler at 
skrive. Vi lytter gerne.

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E
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»Kæft, jeg er blevet klogere på mange ting«, 
udbryder en elev, da hun træder ind under spids-
buerne i Helligåndshuset i København. Som de 
andre elever fra Lindegårdsskolens 9.-klasser 
og 8.-klasserne fra Herstedvester Skole har hun 
netop været en tur rundt i den regnvåde mid-
delalderby for at søge religiøs oplysning og lære 
om reformationen i anledning af 500-året for 
reformationen. 

Eleverne deltager i et rollespil, hvor de på po-
ster rundtom i byen løser opgaver, der skal fyre 
op under deres overvejelser om både religion og 
samfundsforhold og måske især sammenhæn-
gen mellem de to. Nu hvor de er blevet klogere, 
er det blevet tid til, at de selv skal vælge – pro-
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Rollespil gør religions-
strid lyslevende
Tværfaglighed mellem religion, historie og samfundsfag er i centrum, når elever sendes 
gennem et reformationsrollespil i Københavns gader. 

testantisme eller katolicisme. Det vender vi 
tilbage til. 

Rollespillet indgår i projektet »Gud, Luther og 
velfærdsstat«, som en række af de folkekirkelige 
skoletjenester på Sjælland og Lolland-Falster 
står bag. Metoden er tværfaglig, så det handler 
lige så meget om livsvilkår og samfundsforhold 
som om religiøs overbevisning. Og det er helt 

TEKST STINE GRYNBERG

Rollespillet om reformationen er blevet til i et samar-
bejde mellem de folkekirkelige skoletjenester på Sjæl-
land og Lolland-Falster. På landsplan er de folkekirke-
lige skoletjenester gået sammen om projektet »Teser, 
tro og tvivl«.  
Se mere om dette projekt på re-formation.dk.

Inspiration til reformation

bevidst, fortæller leder af Københavns og Frede-
riksbergs folkekirkelige skoletjeneste, Helle Krogh 
Madsen. Hun er en af folkene bag projektet og 
spiller selv med i rollespillet som katolsk munk.

»I de folkekirkelige skoletjenester arrangerer 
vi faktisk aldrig forløb, der ikke er tværfaglige«, 
fortæller hun. »Det er ikke kun af nød, fordi der 
ikke er så mange timer til religionsfaget i skolen, 
men fordi det giver god mening. Man kan jo for 
eksempel ikke tale om reformationen uden at 
komme ind på den historiske kontekst, og det er 
oplagt også at tale om magtstrukturer og der-
med inddrage samfundsfag«.

»Det er Gud imod«
I »Gud, Luther og velfærdsstat« bliver eleverne 
inddelt i fire grupper, som repræsenterer fire 
samfundsgrupper: novicer, latinskoleelever, bor-
gerdøtre og håndværkerlærlinge. På rollespillets 
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poster skal de løse opgaver, der skal få dem til at 
reflektere over deres rolles position i samfundet, 
og hvordan den vil blive påvirket af reformatio-
nen. Undervejs har de blandt andet arbejdet med 
bibeloversættelse, religiøs satire og rapbattles 
for og imod Luther, og de har optjent mønter, 
som de skal bruge i den afgørende afstemning 
om, hvilken version af kristendommen der skal 
være Danmarks religion fremover.

På posten foran Vor Frue Kirke møder de Lar-
sine, som er luthersk præstekone, og Theodor, 
som er katolsk biskop. På fliserne mellem ind-
gangspartiets søjler ligger ti konvolutter med ud-
sagn – teser – for og imod afladshandel. Eleverne 
skal vælge, hvilken de – eller rettere deres rolle – 
er mest enig i, og sømme dem op på en til lejlighe-
den medbragt dør. Inspireret af Martin Luther.

Og eleverne tager opgaven på sig, om end 
de tilsyneladende plages mere af økonomiske 

FÅ NY VIDEN OM  
RELIGION, HISTORIE OG 
SAMFUNDSFAG

I Folkeskolens faglige netværk folkesko-
len.dk/religion og folkeskolen.dk/histo-
rieogsamfundsfag får du ny inspiration 
om kristendomskundskab, historie og 
samfundsfag. I netværkene kan du også 
sparre og videndele med kollegaer fra hele 
landet og deltage i debatten om dine fag.
 
Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/religion og  
folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

overvejelser end af frygt for skærsilden. Således 
vælger lærlingene til Larsines store begejstring at 
fordømme afladsbrevene, fordi de hellere vil bruge 
pengene på at starte egne forretninger. Derimod 
vælger latinskoleeleverne – dem, der har en frem-
tid som præst i den katolske kirke – at sikre deres 
fremtid i dette liv og det næste ved at støtte af-
ladshandlen og sømme tesen »Paven er udpeget 
af Gud selv. Derfor vil Gud altid vejlede ham, så 
han ikke gør noget forkert!« fast på døren. 

»Du må ikke hamre på skriften, Magnus. Det 
er Gud imod!«, lyder det fra en af de forsamlede 

elever, mens der bliver fumlet med hammer, søm 
og tese. Til stor moro for alle undtagen Larsine, 
som erklærer, at det valg er »en syl i hjertet«.

Rollespil skaber empati
»Rollespilsformen er god til et emne som det 
her«, fortæller Helle Krogh Madsen. »I skoletje-
nesterne er vi meget bevidste om, at religion 
kan være ømtåleligt stof, men rollespilsformen 
gør, at man kan indtage og argumentere for et 
standpunkt, der ikke er ens eget. I den bedste 
af alle verdener træner det elevernes empati og 
demokratiske forståelse«.

Skoletjenesterne, der har tilrettelagt rollespil-
let, er meget opmærksomme på, at deres tilbud 
til skolerne skal kunne bruges af alle elever – 
uanset religiøse tilhørsforhold. 

»Alle elever skal naturligvis kunne deltage, 
uanset hvilket forhold de har til religion«, siger 
Helle Krogh Madsen. »Vi skal for eksempel kun-
ne have katolske elever igennem det her forløb, 
uden at de føler, at deres forståelse af kristen-
dommen bliver gjort til grin. Og vi prøver at være 
nuancerede i forhold til Luther og protestan-
tismen, som nogle jo udlægger som velfærds-
statens forudsætning, mens andre ser den som 
det stik modsatte. Eleverne skal vide, at der er 
forskellige udlægninger«.

Kneben sejr til protestantismen
Tilbage i Helligåndshuset sætter de omkring 
100 elever sig i en cirkel på gulvet. I midten af 
cirklen står reformationens danske foregangs-
mand, Hans Tausen (i skikkelse af en skuespil-
ler), iført en sort kjortel, blød hue og træskostøv-
ler. Forløbet er næsten slut, men først skal der 
findes en vinder: katolikkerne eller lutheranerne.

På god demokratisk vis sker det ved en af-
stemning: Eleverne vælger side ved at give deres 
mønter til enten Hans Tausen eller munken. Og 
Hans Tausen taler godt for sin sag, blandt andet 
opfordrer han de kommende nonner til at vende 
sig mod Luther: »I skal gifte jer med rigtige 
mænd, ikke med Gud!«

Det ender med en snæver valgsejr til luthe-
ranerne, og det er Hans Tausen stolt af. »Så 
mange penge har du ikke set, siden sidst du 
solgte afladsbreve«, håner han munken, som 
erkender sit nederlag med en opgivende mine. 
sga@folkeskolen.dk

Læs også interviewet  
»Folkekirkens skoletjeneste: Vi missionerer 
ikke« på folkeskolen.dk/615220.

100 elever får stof til eftertanke om 
sammenhængen mellem tro, magt og 
samfundsforhold i anledning af 500-
året for reformationen.  
Foto: Stine Grynberg

Folk fra Folkekirkens  
Skoletjeneste og  
skuespillere optræder  
som karakterer fra  
reformationens tid.  
Foto: Stine Grynberg
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I år er året for min bat mitzvah – så jeg skal ikke 
have kristendomskundskab dette skoleår! 

Blev jeg mødt med ovenstående udsagn, ville 
mit svar nok være noget i retning af: Godt forsøgt, 
men det har ikke noget med skolens fag at gøre. 
Jeg ville så have et forklaringsproblem, når jeg 
skulle fortælle, hvorfor 7. årgang (nogle steder 8.) 
ikke skal have faget, det år de konfirmeres. Det 
giver nemlig ingen mening.

Kristendomskundskab er i dag et ikkeforkyn-
dende, kundskabsformidlende fag. Hvorfor så 
denne reminiscens fra fortiden? Konfirmations-

Det manglende år
Blogindlæg på folkeskolen.dk/religion

Det er på tide, at kristendomskundskab bliver til religion – og at vi får det manglende år tilbage.

JANNE SKOVBJERG 
LÆRER OG LÆRINGSVEJLEDER
BLOG: JANNE SKOVBJERG

undervisningen i kristendom kan aldrig erstatte 
skolens undervisning om religion. I det hele taget 
er det uforståeligt, at en interessent uden for fol-
keskolen kan have eleverne til undervisning i sko-
letiden i 2017.

Skolen kan naturligvis sagtens samarbejde 
med religiøse institutioner. Men det må og skal 
være på skolens og fagets betingelser. 

Jeg møder typisk eleverne i 8. klasse. Her er 
der altid et par stykker, der skal fortælle mig, at 
jeg bare lige skal vide, at de ikke tror på noget som 
helst. Jeg plejer at svare, at det er fløjtende ligegyl-
digt, om de så tror på det flyvende spaghettimon-
ster. For faget handler om religion og etik i forhold 
til mennesket og samfundet. Jeg skal ikke under-
vise eller have dem til prøve i, hvad de tror på. 

Det næste spørgsmål er som regel: Er du så-
dan en, der går i kirke hver søndag? For dem er det 
pludselig en logisk slutning, at læreren må være 

lidt ligesom præsten, og at kristendomskundskab 
må være kristendom og ikke religion, især når det 
ikke hedder religion,

Jeg forstår godt, at de får tanken. For et fag, 
som man kan fritages for, hvis man har en anden 
tro end kristendom, et fag, der hedder noget an-
det, end det er, et fag, som glider ud af fagrækken, 
når der er konfirmation – kan det virkelig være ik-
keforkyndende? 

En dag ville jeg illustrere et rituals forløb med 
begyndelse, midte og slutning. Jeg sagde: »... for 
eksempel ved kristen bøn, man folder hænderne og 
...«. Så nåede jeg ikke længere, for flere elever folde-
de straks hænderne og gjorde klar til bøn! Det gav 
så anledning til at tale om forskel på kirke og skole.

Den forskel skal vi tale mere om. Den forskel 
skal vi handle på. Det er på tide, at kristendoms-
kundskab bliver til religion – og at vi får det mang-
lende år tilbage.  

Så hjælper Nota med lydbøger og e-bøger.
Både til skole og fritid.

Se mere på nota.dk/elev

Er din elev ordblind? Er du medlem af Skolelederforeningen, 
får du GRATIS adgang til: 

+ Medlemsbladet Plenum 
+ Nyhedsbrevet Plenum+ 
+ Skolelederne på sociale medier
+  Hjemmesiden Skolelederne.org med 

nyheder og opdatering dagligt 

FÅ OVERBLIKKET OVER 
FOLKESKOLEN HOS OS

Tilmeld vores nyhedsbrev 
på Skolelederne.org

Bliv en del af Danmarks største lærer-
univers på folkeskolen.dk/nybruger

Som medlem af DLF får du  
GRATIS adgang til: 

+  Masser af konkrete værktøjer og  
inspiration til din undervisning

+  15 faglige netværk med nyt om  
dine fag

+ 140 bloggere fra hele skoleverdenen 
+  Nyhedsbreve med skolenyt om de fag  

du interesserer dig for
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Ved Mikkel Medom/mim@folkeskolen.dk

Gratis materialer  
til fællessang

Frem til 15. oktober kan skoleklasser 
fra hele landet søge om penge via sko-
lemælkslegatet: En pulje på 100.000 
kroner bliver udloddet og fordelt til 
bondegårdsbesøg, brunch for hele klas-
sen eller anderledes undervisnings-
materialer. Klasserne kan søge om op 
til 5.000 kroner per klasse. Hensigten 
med puljen er at fremme fællesskabet 
og sundheden i klassen, og således har 

de forrige modtagere af legatet blandt 
andet brugt pengene på en klassetur 
til et mejeri eller bier og materialer til 
skolehaver.

Nu kan din klasse  
søge skolemælkslegatet

Danmarks første Engineering Day 
finder sted en selvvalgt dag i uge 
45. Her har 4.-9.-klasser mu-
lighed for at bygge en tidsmåler 
eller designe en bygning, der gør 
det muligt at dyrke afgrøder midt 
i byen. Opgaverne er gratis og 
kan foregå lokalt på din skole eller 
på sciencecentre og ingeniør-
uddannelser. Eleverne deltager 
samtidig i konkurrencen om at 
få et scienceshow. »Engineer 

the future« står bag begivenheden 
sammen med en række samar-
bejdspartnere som Tycho Brahe 
Planetarium, Økolariet i Vejle og 
Naturvidenskabernes Hus. Ideen er 
at have en dag om året, der er fast-
sat til at arbejde undersøgende. 

.

Du kan søge legatet her: http://
www.edutainmenthuset.dk/
skolemaelkslegat/ansoegning-
efteraar-2017.

Tilmeld dig her:  
http://spildansk.dk/danmarks-
faellessang/. 

Tilmeld din klasse her: 
https://engineerthefuture.dk/
engineering-day. 

Byg en lodret have eller en  
tidsmåler på Engineering Day

Syng 17 fællessange i 17 uger 
i 2017. Sådan lyder det fra Spil 
Dansk. I år er spil dansk-ugen fra 
30. oktober til 5. november. Men 
allerede nu er opvarmningen i 
gang. Spil Dansk har gjort 17 san-
ge klar, som kan bruges i undervis-
ningen. På Danmarks fællessang 

online er der sangtekster, som 
kan bruges til print og lærred, 
indspilning og akkompagnement 
med sang, klaver og guitar, som 
man kan synge til. Der findes 
også læringsmateriale udformet 
som ti spørgsmål til sangene og 

en artikel om sangene til brug i den 
tværfaglige undervisning.

Elle

BRYLLUPPET

EN FILM AF
STEPHAN STREKER

SÆRDELES VELEGNET 
TIL SKOLEVISNINGER FOR UDSKOLINGEN

Kontakt cmh@41shadows.dk for at høre nærmere

Foto: PR-foto 
Foto: Engineer the future

Foto: Istock 
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L Æ R E R  T I L  L Æ R E R

Arbejdet begynder med, at klassen indhenter 
faglig viden og finder oplysninger om L.A. 
Ring og »Det moderne gennembrud« 
på deres iPads ved hjælp af udvalg-
te link og Google. Undervejs taler 
vi om de informationer, de finder. 
Jeg har præsenteret klassen for 
udvalgte link, der fra start kan 
fange alle elevers opmærksomhed 
om emnet. Undervejs taler eleverne 
indbyrdes om de informationer, de 
finder. Hvad der er meningsfuldt, og hvad 
de synes, der giver mening at formidle videre.

TEKST 
HANNE BINDSLEV GREGERSEN 
LÆRER PÅ SCT. JØRGENS SKOLE, 
ROSKILDE

Læs mere

Teksten er forkortet. Få Hanne Bindslev 
Gregersens fulde undervisningsforløb med 
link, ordbogen »Fagudtryk i kunsten« og 
materialeliste på folkeskolen.dk/613220.

Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

Et dialogbaseret undervisningsforløb i billedkunst for 6. klasse 
med fokus på almen dannelse, kunsthistoriske udtryk og  

begreber samt forholdet mellem kunst og samfund. Forløbet kan 
 nemt overføres til egne lokale kunstnere i andre tidsperioder.

Efter at alle informationer er gennemar-
bejdet og talt igennem i klassen, begynder 
eleverne i grupper at udarbejde en lille fagbog 
på appen »Book Creator«. De små fagbøger 
skrives til en 4. klasse, som skal i gang med et 

forløb om L.A. Ring. De færdige fagbøger 
lægges til vidensdeling på platfor-

men EasyIQ. Fagbøgerne kan også 
gemmes i iBooks.

Særlig interessant synes 6. 
klasse det er, at L.A. Ring tog 
navn efter sin fødeby, landsbyen 

Ring syd for Næstved, og at han 
siden blev kendt som L.A. Ring. At 

L.A. Ring var ateist og følte et dybt 
engagement i bøndernes og arbejdernes 

hårde kamp for et bedre liv, sætter også tan-

kerne i gang hos 6. klasse. Næste år skal stør-
stedelen af klassen konfirmeres, men der sidder 
et par ateister, og de er helt på bølgelængde 
med L.A. Ring. Hans engagement i de svage i 
samfundet får klassen til at tænke over, hvem 
der er de svage i vores samfund i dag. Buddene 
er de hjemløse, flygtningene og danskere på 
kontanthjælp.

Klassedrøftelser og praktiske øvelser
Ud over arbejdet med at finde informationer har 
jeg sat farvekopier op af flere af L.A. Rings ma-
lerier i klasselokalet, så eleverne under arbejdet 
nemt kan studere, hvad hans kunst og genre 
repræsenterer. Vi arbejder ud fra følgende ar-
bejdsspørgsmål til billedsamtalen: 1) beskrivelse 
af maleriet, 2) billedanalyse, 3) tolkning, 4) eva-
luering af maleriet.

Vi starter med en fælles gennemgang af 
maleriet »Sommerdag ved Roskilde Fjord«, som 
blev optaget i den danske kulturkanon i 2006. 
Undervejs taler vi om de forskellige fagudtryk, 
man bruger, når man beskriver kunstværker. 
Jeg har udarbejdet en lille ordbog til klassen 
med fagudtryk, som man bruger, når man skal 
analysere et maleri. 

Vi snakker om titlen og årstallet for, hvornår 
maleriet er malet. Der bliver regnet på, hvor gam-
mel L.A. Ring var, da han malede det. Vi taler 
videre om, hvad billedet forestiller. Vi analyserer 
motivet, eleverne er enige om, at L.A. Rings mo-
tiv er naturalistisk, for det viser virkeligheden.

Snakken fører videre til, hvordan L.A. Ring 
har lagt sine linjer, og hvad linjerne gør for ma-
leriet. Nu er tiden kommet til, at klassen selv 
skal male L.A. Ring-parafraser. Hver elev skal 
male to malerier, et med inspiration fra et af 
L.A. Rings originale malerier og et inspireret af 
et af de fotografier, de selv hver især tog på vo-
res tur i L.A. Rings fodspor. 

I maleren  
L.A. Rings fodspor
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A N M E L D E L S E R

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

Atlas til de ældste
»’GO Atlas’ er et kvalitetsmateriale, hvor 
der præsenteres en række kultur- og 
naturgeografiske elementer, der giver 
overblik i forhold til Danmark, Norden, 
Europa og hele verden. Det har klart sin 
berettigelse, også i en digital tidsalder«, 
skrev vores anmelder om anden udgave 
af ’GO Atlas til mellemtrinnet’, der ud-
kom sidste år. Nu er der også en ny ud-
gave til overbygningen (og gymnasiet), 
der som noget nyt indeholder temakort 
om råstofudvinding og vedvarende 
energi. 

Fransk feel good-film
Det er ikke, fordi fransklærerne vælter 
sig i nye undervisningsmaterialer, men 
nu er der kommet en ny titel i serien 
»Læs en film«. Denne gang er der tale 
om filmen »La famille Bélier« om en ung 
piges drøm om en sangkarriere, hvor 
manuskriptet er udgivet sammen med 
en opgavebog.

Konceptet er tidligere blevet brugt i 
forbindelse med undervisningsmateriale 
til blandt andet filmen »De urørlige«, 
som også er blevet anmeldt på folke-
skolen.dk. 

 

»Min begej-
string for 
udgivelsen er 
meget stor, 
og det skyldes 
ene og alene 
indholdet. For-
fatteren stiller 
meget skarpt 
på minori-
tetselevers 
muligheder 
for at deltage 
i skolens un-
dervisning og 
hverdag gene-
relt«.
Anmelder Sofia 
Esmann Busch om 
bogen »Børn, unge 
og etnicitet i skolen« 
af Laila Colding La-
germann. Læs hele 
anmeldelsen på fol-
keskolen.dk/615578.

’GO Atlas til overbygningen og gym-
nasiet’ er 149 sider lang og koster 
170 kroner. Læs hele folkeskolens 
anmeldelse af forgængeren på folke-
skolen.dk/589479.

Læs anmeldelsen af »De urørlige« 
på folkeskolen.dk/554466.

Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo 
Christensen, har fået ideen til en bog om lockouten 
i 2013. DLF har stillet dokumenter til rådighed for 
arbejdet. Den prisbelønnede journalist Anders-Pe-
ter Mathiasen er blevet stillet frit i arbejdet.

Bogen får flere interessante punkter frem. For 
eksempel at der i 2011 under VK-regeringen blev 
nedsat en større »hemmelig« arbejdsgruppe, som 
skulle koordinere »en fælles arbejdsgiverdagsor-
den på folkeskole- og gymnasieområdet«. Den 
var sammensat af folk fra Finansministeriet, Un-
dervisningsministeriet og KL. For at undgå akt-
indsigt i gruppens arbejde blev den defineret som 
en selvstændig forvaltningsmyndighed. Dens ek-
sistens blev heller ikke meddelt offentligt.

Problemet med bogen er bare, at forfatteren vil 
meget andet end at fokusere på lockouten. I be-
gyndelsen skriver han om sin egen skoletid. Han 
kommer ind på afskaffelsen af tjenestemands-
systemet, Undervisningsministeriets faldende 
magt, New Public Management, de pædagogiske 
professioners faldende indflydelse på deres ar-

Hvordan kom det så vidt, at danske skolelæ-
rere blev lockoutet i flere uger i 2013? Det var 
helt uden fortilfælde. Mange var chokerede. 
○   ANMELDT AF:  TIM KNUDSEN

n  Samfund, historie

Teknokratiets  
triumf

Søren og Mette  
i benlås 

•   Anders-Peter Mathiasen
•   190 kroner
•   188 sider
•   Politikens Forlag
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bejdsområder og adskilligt mere. Han vil vel indi-
kere, at de valgte politikere har abdiceret over for 
embedsmandsmagten. Det er forståeligt, hvis han 
mener, at for meget er overladt til unge, uerfarne 
embedsmænd i Finansministeriet og til konsu-
lentfirmaer. Men jeg mener, at Mathiasen skulle 
have kasseret den første halvdel af bogen og have 
startet med den »hemmelige« arbejdsgruppe.  
Hans analyse af Finansministeriets historiske 
magtvækst lider af ukendskab til faglitteraturen 
om emnet.

Bogen kommer via skriftlige kilder og interview 
med brikker til en rekonstruktion af beslutnings-
processerne. Men der er intet noteapparat. Og det 
virker lidt tilfældigt, hvem der er interviewet. Der 
er i alt fald ikke en samlet liste over de interview-
ede. Heller ikke en liste over, hvem der har sagt nej 
til at lade sig interviewe.

Daværende undervisningsminister Christine 
Antorini får det næsten til at lyde som et hæn-
deligt trafikuheld, at skolereformen blev præsen-
teret, samtidig med at overenskomstforhandlin-
gerne startede.  »Pisse-, pisseærgerligt«, erklærer 
hun. Men hun fortalte selv til Folketingets under-
visningsudvalg den 22. februar 2013, at skolere-
formens finansiering var knyttet til arbejdstids-
reformen. Mathiasen burde have foreholdt hende 
denne sammenhæng.

Socialistisk Folkepartis (SF) Annette Vil-

helmsen fremstiller derimod det hele som aftalt 
spil. Svagheden ved det udsagn er, at hun ikke er 
førstehåndskilde, når det gælder tiden, før hun 
blev minister. Men baseret på en anonym kilde 
bekræfter bogen, at Vilhelmsen senere som mi-
nister deltog i et større møde med fremtrædende 
ministre, embedsfolk og repræsentanter fra KL 
hvor der blev givet en mundtlig orientering. Den 
anonyme kilde siger, at der på mødet blev indgået 
»en musketered« om »at gå hele vejen«. Det er et 
af mange indicier på, at der i det mindste forelå en 
meget høj grad af bevidsthed om, at en lockout 
var overvejende sandsynlig. Det undrer mig, hvis 
ikke Mathiasen har spurgt Vilhelmsen direkte, om 
hun husker dette mødes indhold (eller om hun har 
skrevet notat om det). Hvis hun ikke kan huske 
det, så burde Mathiasen skrive det.

Jeg savner også refleksion over, hvad »aftalt 
spil« egentlig er. Der er ikke fundet en skriftlig af-
tale, det ville også være ualmindeligt klodset, hvis 
en sådan kunne findes.

Er »aftalt spil« en højtidelig mundtlig aftale? 
Eller er det blot en stiltiende indforståethed? Det 
sidste er vel det mest sandsynlige.

Bogen viser, at KL kørte forhandlingsforløbet 
helt ubøjeligt. En konflikt var uundgåelig. Da lock-
outen var en kendsgerning, var der ifølge bogen 
uenighed i regeringen om, hvor længe den skulle 
have lov til at køre. Socialdemokratiet og SF ville 

nødig gå til arbejdernes internationale kampdag 
den første maj 2013 med en stadig løbende lock-
out. Men den radikale Margrethe Vestager ville 
ifølge bogen helst bringe lærerne helt i knæ.

Jeg har kun fundet tre faktuelle fejl, og de to 
er rene petitesser. Mathiasen giver dog davæ-
rende departementschef Anders Eldrup æren for 
en arbejdsmarkedsreform i 1987. Mon ikke der 
skulle have stået 1994? Det undrer mig også, at 
Mathiasen ikke er kritisk her. Han er ellers kritisk 
over for, at Finansministeriet går ind i arbejdsmar-
kedsforhold. Og allermest savner jeg klar besked 
på, om Annette Vilhelmsen husker det ovenfor 
omtalte møde.

Med de nævnte reservationer kan bogen anbe-
fales. Læsningen kan eventuelt begynde på side 
90. 

Bogen er blevet til på opfordring fra Dan-
marks Lærerforening, der gerne ville have for-
løbet omkring lockouten dokumenteret. Bogen 
har modtaget støtte fra DLF, men foreningen 
har ikke haft redigeringsret.
Folkeskolens redaktion har valgt at lade 
bogen anmelde af en person uden direkte til-
knytning til hverken Danmarks Lærerforening 
eller skolevæsnet. Tim Knudsen er professor i 
statskundskab. Han har skrevet en lang række 
bøger og artikler om blandt andet dansk de-
mokratihistorie og dansk forvaltningshistorie. 
Anmeldelsen her er forkortet. Læs den fulde 
version på folkeskolen.dk/616750.

Foto: Thom
as Arnbo
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017
Nummer 18: Mandag den 16. oktober 2017 kl. 12
Nummer 19: Mandag den 30. oktober 2017 kl. 12
Nummer 20: Tirsdag den 14. november 2017 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

EFTERUDDANNELSE  KRÆVER  TID OG  OPBAKNING

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

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

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

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

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

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

Programmet Visible Learning  
skal bruges af lærerne på mange 

skoler, men én kommune siger fra 

og kalder det rigidt.

SYNLIG LÆRING
SOM KONCEPT

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

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

NY BOG: TO FLØJE STRIDES OM DANNELSE
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F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Redaktionen anbefaleR også side 42:

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

Topembedsmand vil sæTTe  ny  skolelinje  i kl

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

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

30 %

skolen bRydeR ikke med 

social arv
– men er det skolens rolle?  

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26:

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

BONDO OM  DLF' S  ERSTATNING  FOR NATIONALE TEST

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

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

9

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

 

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

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

11
KOMMUNER 
SKAL SKIFTE 

LÆRINGS- 
PLATFORM 

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  3 0

PISA: MATEMATIK RYKKER, OG NATURFAG ER MEGET POPULÆRT

NY LÆRER:  
JEG ELSKER   

MIT JOB

FRA  
MODSTANDER 
TIL MINISTER

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

God undervisning er skolens  

kerneopgave, siger Merete Riisager. 
Læs interview med den nye  

undervisningsminister.

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

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

ÅBEN SKOLE: UNDERVISNING I SKROTTET MAD

Lærer Josefine Jack Eiby  
kom i modvind, da hun startede  

kampagnen #Skolepral. 

PRAL FOR  
POKKER 

2017
QUIZ OG  

VIND

 STUDERENDE  
SKRIVER OM FATTIG 

BARNDOM  

L Æ S  S I D E  1 6

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  P O R T R Æ T I N T E R V I E W  S I D E  6
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N R .  0 2   |   2 6 .  J A N U A R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20: 

»Økonomi har efterhånden trumfet    

pædagogikken«, siger Morten Fjord.

DERFOR HAR  
JEG SAGT OP

11
GREB TIL  

SPÆNDENDE 
UNDERVISNING

L Æ S  S I D E  2 8

L Æ S  S I D E  3 9

L Æ S  S I D E  6

I SKOLE MED DONORBARNET LUDVIG

ANMELDER:
TRÆK HATTIE-BOG 

TILBAGE 

SKOLELEDER:
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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.

 Lederstillinger 

Bordings Friskole i København søger ny skoleleder

Bordings Friskole
Øster Søgade 88 • 2100 København Ø 
Tlf. 3538 6908

Vores skoleleder gennem 17 år går på pension, og vi søger en 
tydelig og inspirerende leder, der vil medvirke i skolens liv og 
dagligdag og føre an i den videre udvikling af vores friskole.

Bordings Friskole er en velfungerende og forældredrevet Grundt-
vig-Koldsk friskole midt i København. Med 410 elever i to spor fra 
0.-9. kl, ca. 20 elever i hver klasse og 9. klasse afgangsprøve. Vi 
lægger vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forplig-
tende fællesskab. Vi er en almen børneskole og en moderne 
holdningsskole. 
Vi vil en skole, der stimulerer børns lyst til at opleve, lære og ud-
vikle sig som hele mennesker: Med fornuft, fantasi, faglig viden og 
mod på livet. Med rum til forskellighed og sans for fællesskabet. 
Med gensidigt ansvar for hinanden som medborgere. Med sans 
for fortælling, morgensang og at mødes i samtale.

Vi søger en leder, der vil være med til at videreudvikle vores skole. 
Se fulde opslag på www.bordings.dk.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC. Aflønning forhandles i intervallet 
457.708-551.025 kr.

Ansøgninger med relevante bilag sendes til: ansogning@bordings.dk
  Ansøgningsfrist d. 22. oktober kl. 12.

Fællesskabet er fundamentet på Skårup Skole  
– i samspil med ligeværd, mod, tillid og plads til forskellighed.
Vi søger en pædagogisk stærkt funderet leder,  
som ønsker at give vores elever de allerbedste  
muligheder for at lykkes.

Læs mere på: www.svendborg.dk/job 
Ansøgningsfrist: 29. okt. 2017.

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk 

Følg os på  
facebook

Skårup Skole søger skoleleder
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 Lederstillinger 

slagelse.dk

Der kan ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes straffeattest.

Vi søger en skoleleder, der kan gå foran og fortsat udvikle de 
gode og stærke læringsfælleskaber. Du skal have strategisk, 
pædagogisk og administrativt overblik.

Skolen har gennem de sidste 3 år, arbejdet med et udviklings- og 
implementeringsforløb om Visible Learning for ledere, elever, 
lærere, pædagoger og forældre. Vi er langt fremme i denne proces 
og er en af foregangsskolerne i kommunen på dette område. Vi 
søger derfor en leder, der har lyst og kompetence til at gå foran i 
den fortsatte udvikling og implementering af dette arbejde, 
ligesom du også skal kunne sætte nye retninger.

Vemmelev Skole har ca. 500 elever - heraf 36 elever i special- 
klasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. 
Skolen er organiseret i velfungerende teams, hvor vi arbejder i 
forpligtende fællesskaber i et godt samarbejdsklima med positiv 
og anerkendende omgangstone.

Økonomien er sund og skolen er veldrevet med en stærk og enga- 
geret administrativ stab, ledelse og pædagogisk personale. Dit 
ledelsesteam består af viceskoleleder, afdelingsleder, SFO-leder 
samt dennes souschef. Der er 2 administrative medarbejdere, 40 
lærere og 10 pædagoger/pædagogmedhjælpere.

Personlig profil
Det er vigtigt, at du har en praksisnær ledelse af de professionelle 
læringsfællesskaber med fokus på elevernes læring og trivsel.

Relations kompetence
• involverer dig i såvel medarbejdere som elever og forældre
• kan “gå foran” som det gode eksempel
• understøtter samarbejde og udøver teamledelse

Kommunikationskompetence
• agerer proaktivt både internt og eksternt
• er struktureret og procesorienteret bl.a. for at understøtte 

høj grad af medarbejderinddragelse/involvering i samskabelses- 
processer

• strategisk ledelse med fokus på kvalitet og bæredygtighed i 
et samspil med det omgivende samfund og dermed også flair 
for at agere i en politisk styret organisation.

Vi forventer at du har erfaring med ledelse og at du formår at 
udvikle skolen ved at inddrage skolens personale, bestyrelse og 

ledelsesteam. Du skal være tydelig i din kommunikation samt 
lyttende og reflekterende som person, og du skal have evner til 
at sikre en effektiv drift af skolen.

Faglig profil
• gerne diplomuddannet i ledelse
• sans for økonomisk styring og strategisk ressourceanven-

delse
• erfaring med ledelse af ledere
• erfaring med strategisk ledelse

Slagelse Kommune
Som skoleleder i Slagelse Kommune skal man endvidere være ind- 
stillet på, at ville bidrage positivt og aktivt til både decentrale og 
centrale udviklingsinitiativer. Der vil forsat være fokus på arbejdet 
med folkeskolereformen, herunder arbejdet med synlig læring og 
indsatserne i Slagelse Kommunes skolepolitik.

I Slagelse Kommune har parterne omkring folkeskolen udarbejdet 
et forståelsespapir for lærernes arbejdstid, som skolelederen i 
samarbejde med medarbejderne arbejder med for at sikre det en 
høj social kapital.

Yderligere information
Har du spørgsmål til os eller ønsker du at besøge skolen, kan du 
kontakte konstitueret skoleleder Peder Helveg Pedersen på  
tlf. 58 38 33 31/ 22 32 84 16 eller Skolechef Per Kensø på  
tlf. 23 70 63 30.

Mere information om skolen findes på vemmelevskole.slagelse.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 29. oktober 2017.

Tidsplan: Første samtalerunde den 8. november 2017. Anden 
samtalerunde den 23. november 2017.

Tiltrædelse: 1. januar 2018.

Stilllingen søges via slagelse.dk

Skoleleder 
til Vemmelev Skole
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SoMe

 Lederstillinger 

Følg med og deltag i debatten på

SKOLELEDER VED N. ZAHLES SEMINARIESKOLE

Bestyrelsen forventer, at du har følgende kompetencer
• Relevant lederuddannelse og dokumenteret ledelses-
 erfaring
• Pædagogisk og organisatorisk indsigt, der kan bidrage
 ti l pædagogisk udvikling på skolen
• Strategiske og visionære kompetencer, som kan bidrage
  ti l at udvikle skolens profi l
• Administrati ve evner og økonomisk sans

Derudover lægger vi vægt på følgende personlige 
egenskaber
• Gode analyti ske evner og god ti l at skabe overblik
• Fornemmelse for, hvornår der skal medinddrages,   
 lytt es, udfordres, delegeres og følges op
• Gode samarbejdsevner i forhold ti l alle ansatt e,
 viceskoleleder, forældre, elever og bestyrelse
• Gå-på-mod og robusthed ti l at træff e de nødvendige 
 beslutninger 
• Være en synlig leder for medarbejderne, elever og
 forældre og en god kommunikator
• Kan være faglig og pædagogisk inspirator, give sparring
 og feed-back 

N. Zahles Seminarieskole er grundlagt i 1895 og består af en
grundskole med 465 elever fra 0 -10 klasse og en SFO med 
160 børn. Skolen er en del af N. Zahles Skole, som udgøres 
af N. Zahles Seminarieskole og N. Zahles Gymnasieskole, der 
har elever fra 0. klasse ti l 3. g. Skolerne har en fælles bestyr-
else og økonomichef. Lederne fra de to skoler og økonomi-
chefen samarbejder om skolernes drift  i et lederråd.

Skolen bygger på et kristent værdigrundlag, og ifølge skolens 
fundats skal skolen udvikle sig i overensstemmelse med en-
hver ti ds behov. 

Skolen er kendt for sit høje faglige niveau, det alment dan-
nende, og for at have fokus på den enkelte elevs faglige og 
personlige udvikling. Vi lægger vægt på nærhed, tryghed, ti l-
lid og rummelighed, og der er et velfungerende samarbejde 
mellem elever, forældre, lærere og ledelse baseret på dialog 
og gensidig respekt.

N. Zahles Seminarieskole er en skole med dygti ge elever, en er-
faren og engageret medarbejderstab og med et godt arbejds-
miljø. Skolen har en positi v og engageret forældrekreds, der 
tager akti vt del i skolens liv. 

Løn og ansætt elsesvilkår
Løn og ansætt elsesforhold fastsætt es i henhold ti l gældende 
overenskomst mellem LC og Finansministeriet.
Afl ønning aft ales i intervallet kr. 457.708 ti l kr. 551.025. 
Herti l kommer pensionsordning. Der kan ligeledes ti llægges 
personligt vederlag og resultatløn eft er nærmere aft ale.

Vil du vide mere
Du er velkommen ti l at kontakte skolens bestyrelsesformand 
Mogens Cranil 30 91 44 94 eller viceskoleleder André Mandal 
på telefon 33 69 79 45. 
Skolens hjemmeside fi ndes her: zahle.skoleporten.dk

Ansøgningsfristen er den 30/10 kl. 12.00. 
Ansøgning og relevante bilag fremsendes elektronisk ti l øko-
nomichef Kasper Esmann på e-mail ke@adm.zahle.dk.
Ansætt elsessamtaler forventes afh oldt den 15/11. 
Anden runde afh oldes den 22/11 2017.

Ansøgere må påregne at skulle deltage i en personligheds-
test.  

Vi søger en skoleleder der, i en ti d præget af forandringer, kan udvikle skolen pædagogisk og organisatorisk med 
respekt for skolens værdier og traditi oner. Sti llingen ønskes besat d. 1. januar 2018, og den kommende skoleleder 
skal være indsti llet på at udvikle samarbejdet med søsterskolen Gymnasieskolen.
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Det kaldes med et glimt i øjet »Facebook 
for professionelle«, og det sociale medie 
LinkedIn har i skrivende stund over en halv 
milliard brugere på verdensplan – heraf 2,2 
millioner danske.

En af dem er lærer på Nørrebro Park Skole 
Glenn Rasmussen. På trods af at han ikke er 
jobsøgende, gør han meget ud af minutiøst 
at opdatere sin profil med de fag, han har 
undervist i hvert skoleår, sine kerneværdier, 
gennemførte kurser og fritidsinteresser.

»Jeg bruger det som en digital hukom-
melse, der løbende dokumenterer, hvor 
stor berøringsflade jeg egentlig har 

haft i mit arbejdsliv. Jeg har været lærer i ni 
år, og det kan være svært at huske det hele«, 
siger han.

Andre øjne på egne kompetencer
På LinkedIn kan man opbygge sit netværk 
ved at tilføje de professionelle kontakter, man 
har. De kan så gå ind på ens profil og give 
»endorsements«, som betyder, at de siger 
god for, at man har visse kompetencer. Den 
del mener Glenn Rasmussen også er meget 
brugbar for ham som lærer, selv om han ikke 
er på jobjagt.

»Jeg har oplevet at blive anbefalet for 
noget, jeg ikke selv tænkte på, at jeg var god 
til, fordi man som lærer tænker, at det er da 

bare ’noget, man gør’. Dermed 
bliver LinkedIn også et refleksi-
onsværktøj til at se sig selv som 
lærer i et andet lys gennem 
andres professionelle øjne«, 
siger han.

Glenn Rasmussen gør ikke 
noget aktivt for at sprede sin 
profil på LinkedIn, men han er 

opmærksom 
på, at det er 
et værktøj, 
der bliver 
brugt til 

rekruttering.
»På sigt vil jeg 

gerne være leder, og en 
LinkedIn-profil giver også mu-

lighed for, at andre kan opdage 
en, så der kan opstå mulighe-
der, man ikke selv er opmærk-
som på«, siger han.

Ifølge forfatter og kom-
munikationsrådgiver Abelone 
Glahn er LinkedIn primært 
et redskab til at holde sit cv 
løbende opdateret, til rekrut-

tering og til jobsøgning. 
Det er så populært, 

at ens profil gerne er blandt det første, der 
dukker op, hvis nogen søger efter ens navn 
på internettet.

»Det betyder, at en LinkedIn-profil er 
den bedste mulighed for selv at styre første-
håndsindtrykket, folk får af en som profes-
sionel. Om det så er en arbejdsgiver, en kom-
mende kollega eller en forælder. Hvad der 
ellers dukker op i en Google-søgning på ens 
navn, kan man ikke styre«, siger hun.

Skil dig ud som lærer
Under sit navn på det sociale netværk har 
man 120 tegn til at præsentere sig selv. Her 
har Glenn Rasmussen valgt at præsentere sig 
som: »Stolt folkeskolelærer — dansk, historie 
og idræt, udskolingsambassadør, KUA — me-
diefag, uddannet fitness- og sportstræner«. 
Dermed har han ifølge Abelone Glahn udnyt-
tet muligheden for at præsentere sig selv.

»Den korte beskrivelse dukker op på for-
siden af Google, og når søgeresultater listes 
op i selve LinkedIn. Jeg ser rigtig mange 
folkeskolelærere, som ikke skriver andet end 
’folkeskolelærer på X skole’. Så forpasser man 
muligheden for at springe i øjnene, hvis en 
skoleleder står og mangler en lærer med de 
helt særlige kompetencer, man faktisk har«, 
siger hun.

Når en arbejdsgiver skal ansætte en ny 
medarbejder, vægter det ifølge Abelone Glahn 
højt, hvad medarbejdernes eget netværk kan 
fortælle om dem. Når man søger på en Lin-
kedIn-profil, får man som det første at vide, 
hvilke kontakter man har til fælles.

»På den måde har potentielle fremtidige 
arbejdsgivere mulighed for at opdage, at de 
kan spørge mennesker, de stoler på, hvad du 
kan som lærer. Ellers dobbelttjekker de det 
billede, du tegner i din ansøgning, med, hvad 
Google ellers kommer op med, når man søger 
på dit navn«, siger hun.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

  Se flere stillinger

SoMe

Derfor skal du bruge LinkedIn  
som lærer
Om man er jobsøgende eller ej, kan der være god grund til at gøre noget ud af sin professionelle profil på det 
verdensomspændende cv-netværk LinkedIn.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH
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Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Vi søger en afdelingsleder til grundskolen med tiltrædelse den 
1. januar 2018. Dit ansvarsområde vil primært være indskolingen 
og mellemtrinnet.

Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en privat skole med elever 
fra begynderklasse til 3.g samt kostafdeling. I grundskolen har vi 
ca. 750 elever og ca. 65 medarbejdere. Vi ønsker at give vores 
elever den bedst mulige uddannelse, og betragter os selv som et 
fagligt, didaktisk og pædagogisk laboratorium, der adresserer de 
udfordringer, det danske uddannelsessystem står midt i. 

Som en del af grundskoleteamet vil du
• have det daglige ansvar for indskolingen og mellemtrinnet
• samarbejde med ledelseskolleger og medarbejdere om skolens  
   pædagogiske udvikling
•  undervise ca. 10 timer om ugen 

Vi forventer, at du
• har lyst til at arbejde med it og læring
• er læreruddannet og har undervisningserfaring
• har eller ønsker at tage en lederuddannelse

Den nærmere opgavefordeling sker i samarbejde med den øvrige 
ledelse.
Hvis du har lyst til at vide mere, så besøg vores hjemmeside 
www.bagkost.dk eller kontakt afdelingsinspektør Helle Brinch/
viceafdelingsinspektør Leif Rasmussen på telefon 44 98 00 65. 
Ansættelse og løn sker i henhold til overenskomst mellem Finans-
ministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgning, cv, eksamensbeviser mv. (i ét dokument) sendes til 
bh@bagkost.dk
Ansøgningen stiles til Bestyrelsen for Bagsværd Kostskole og Gym-
nasium, Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd.

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2017. 

Afdelingsleder i grundskolen på 
Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Aldershvilevej 138 • DK 2880 Bagsværd • Tlf. +45 44 98 00 65 
E-mail bk@bagkost.dk • www.bagkost.dk

SENIOR-HOBBY-JOB
Bliv lejlighedsvis rejseleder for Riis Rejsers glade gæster

- Har du humor, let til grin og smil?
- Er du på vej til en aktiv efterløns- og seniortilværelse?
- Har du lyst til at lede rejser og øse af din viden?
- Har du årligt måske 4, 8 eller 10 uger til rådighed til  
   rejselederjobbet?
...så er et lejlighedsvis rejselederjob hos Riis Rejser 
måske noget for dig. Vi søger netop nu flere herlige 
rejseledere til den kommende sæson 2018, og måske er 
du interesseret.
Læs mere om jobbet på www.riisrejser.dk/soeg-rejsele-
derjob/ eller ring til Søren Riis på 96 64 50 11 og hør 
nærmere om jobbet som lejlighedsvis rejseleder.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Tlf. 70 11 47 11  .  www.riisrejser.dk

 Lederstillinger 

 Øvrige job 

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag  

den 26. oktober

• Brænder du for at være med til at drive og udvikle en
 god skole? 

• Har du mod på at blive en del af et nyt stærkt ledelses-
 team?

• Ønsker du at blive en del af en ambitiøs skole med et
 yderst kompetent personale?

Du er uddannet lærer, har undervisnings- og gerne ledel-
seserfaring fra skoleverdenen og en lederuddannelse eller 
alternativt er i gang med at tage en.

Du bliver daglig leder af mellemtrin og udskoling og de 
opgaver som knytter sig til. Derudover får du ansvaret for 
en række administrative opgaver.

Henvendelse vedrørende stillingen til skoleleder Peder 
Pedersen på tlf. 24 43 86 27. 
Se det fulde stillingsopslag på Skanderborg kommunes 
hjemmeside.

Ansøgningsfrist er torsdag d. 16. november

Højboskolen søger ny
viceskoleleder / pædagogisk leder

GENOPSLAG
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Da en af vores dygtige læsevejledere er blevet kommunal
læsekonsulent, søger vi en læsevejleder:
• Med diplomuddannelse i læsning, eller læsevejleder-
 uddannelsen.

• Med bredt kendskab til metoder og strategier på området.

• Som brænder for at samarbejde med og vejlede kollegaer
 og ledelse.

• Som ønsker at indgå i kommunens netværk for læse-
 vejledere.

Vi søger en læsevejleder, der kan videreføre et meget kvalifi-
ceret og systematisk arbejde med sprog/læsning og skrivning 
på alle skolens årgange. Arbejdet er udviklet og skal videre-
udvikles i et tæt samarbejde med den anden læsevejleder og 
skolens ledelse. 

Dine vigtigste opgaver bliver at:
• Være medpraktiserende læsevejleder på alle skolens
 årgange.

• Være en del af skolens kompetencecenter, hvor du
 sammen med vores andre dygtige vejledere, understøtter
 skolens faglige og pædagogiske ambitioner.

• Indsamle, anvende og følge op på skolens læseresultater,
 elevprogression mv.

Vi er en folkeskole, der består af 2 til 3 spor, og så har vi også 
kommunens gruppeordning. Vi har været helhedsskole siden 
2008, og eleverne går derfor i skole fra kl. 8.10-15.35, og 
fredag 08.10-14.00. Vi er en skole med dygtige, engagerede 
og imødekommende kolleger, som arbejder i årgangsteams 
med fleksibelt skema, da vi mener, at dette giver teamene 
bedre mulighed for at tilrettelægge undervisningen med ud-
gangspunkt i elevernes læring. En skole, der er kendetegnet 
ved en ledelse, der bakker dig op og samarbejder. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en fra
skolens ledelsesteam, spørg efter Birgit Lise Andersen, 
Lars Nørskov eller Egil Møller Pedersen på 4373 5861. 

Ansættelse er fra 1/1-2018 eller snarest derefter. 
Søg stillingen på www.ishoj.dk/job-hos-os – senest mandag 
6/11 - 2017. Stillingen er på fuld tid, og løn er efter gældende 
overenskomst. Samtaler forventes afholdt i uge 46. 

LÆSEVEJLEDER PÅ FULD TID

STRANDGÅRDSKOLEN
Ishøj Søvej 200 • 2635 Ishøj • Telefon +45 4357 7575

 Øvrige job 

Stillingen vil også indeholde undervisning og tilsyn. 
Tiltrædelse snarest og senest 1 januar 2018
Fenskær Efterskole er en musisk, praktisk og prøvefri 
efterskole, med 85 elever og 30 ansatte. 

Som vejleder vil dine primære opgaver være: 
• At organisere den overordnede vejledning i 
 samarbejde med forældre, kontaktlærerne, 
 UU-vejledere og sagsbehandlere.  
• Medvirke i visiteringen af nye elever.
• Indhente ekstratimer til undervisning og individuel 

hjælp.
• Tovholder på uddannelsesplaner.
• Stå for registrering af elever i optagelse.dk.

Du må gerne have undervisningserfaring i matematik, 
natur og teknik eller dansk for tosprogede. Vejlederrol-
len er det primære så anden undervisningserfaring kan 
være relevant. Du skal have lyst til at arbejde sammen 
med unge, der har ekstra brug for anerkendelse. 

Se evt. yderligere info på vores hjemmeside:
www.fenskaer.dk

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finans-
ministeriet og Lærernes Centralorganisation. Yderli-
gere oplysninger kan fås ved henvendelse til vicefor-
stander Helge Michno Tlf. 97891177 
Mail adresse post@fenskaer.dk

Ansøgningen sendes til: 
Helge Michno, Fenskær Efterskole Kollegievej 5b 
7620 Lemvig
Ansøgningsfrist d. 26. oktober 2017

Fenskær Efterskole
søger vejleder
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Fjaltring Friskole, 7620 Lemvig

Ny skoleleder søges til Fjaltring Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 19. okt. 2017

Kvik-nr. 48925787

Uddannelsescenter Odsherred, 4500 Nykøbing Sj.

Lærere til UCO

§ Ansøgningsfristen er den 26. okt. 2017

Kvik-nr. 49310572

Christianshavns Døttreskole, 1420 København K

Barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 14. okt. 2017

Kvik-nr. 49364870

Bordings Friskole, 2100 København Ø

Bordings Friskole søger ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2017

Kvik-nr. 49384892

Ringe Kost- og Realskole, 5750 Ringe

Lærere/pædagoger til »Skolen ved Søen«

§ Ansøgningsfristen er den 20. okt. 2017

Kvik-nr. 49458306

Hindholm Privatskole, 4250 Fuglebjerg

Skoleleder til Hindholm Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 16. okt. 2017

Kvik-nr. 49458421

Hay Skolen, 2450 København SV

Hay Skolen søger ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 19. okt. 2017

Kvik-nr. 49475019

Ringe Kost- og Realskole, 5750 Ringe

Lærere og pædagoger

§ Ansøgningsfristen er den 13. okt. 2017

Kvik-nr. 49560288

Skolen ved Skoven, 3400 Hillerød

Specialskolelærere til Skolen ved Skoven

§ Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2017

Kvik-nr. 49615663

Djurslandsskolen, 8586 Ørum Djurs

Djurslandsskolen søger lærer til barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2017

Kvik-nr. 49638019

Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 2880 Bagsværd

Afdelingsleder i grundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2017

Kvik-nr. 49638797

Staby Efterskole, 6990 Ulfborg

Mat.-, fysik/kemi- og fodbold- eller håndboldlærer

§ Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2017

Kvik-nr. 49714781

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Læsevejleder på fuld tid til Strandgårdskolen

§ Ansøgningsfristen er den 06. nov. 2017

Kvik-nr. 49693648

Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Barselsvikar til Skolen på Duevej

§ Ansøgningsfristen er den 20. okt. 2017

Kvik-nr. 49704227

Ådalens Skole, 3600 Frederikssund

Musiklærer til Ådalens Skole

§ Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2017

Kvik-nr. 49749541

Pilehaveskolen, 2625 Vallensbæk

2 indskolingslærere til Pilehaveskolen

§ Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2017

Kvik-nr. 49750319
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Sydskolen, 4540 Fårevejle

Lærer til Sydskolen, Fårevejle

§ Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2017

Kvik-nr. 49752001

Vemmelev Skole, 4241 Vemmelev

Skoleleder til Vemmelev Skole

§ Ansøgningsfristen er den 29. okt. 2017

Kvik-nr. 49753025

N. Zahles Seminarieskole, 1361 København K

Skoleleder ved N. Zahles Seminarieskole

§ Ansøgningsfristen er den 29. okt. 2017

Kvik-nr. 49753791

Kobberbakkeskolen, 4700 Næstved

Skolesekretær til Kobberbakkeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 14. okt. 2017

Kvik-nr. 49845096

Lyngby-Taarbæk Kommune, 2800 Lyngby

Tale-høre-konsulent/audiologopæd søges

§ Ansøgningsfristen er den 27. okt. 2017

Kvik-nr. 49872406

Riis Rejser A/S, 2800 Kongens Lyngby

Seniorhobbyjob

§ Ansøgningsfristen er den 11. dec. 2017

Kvik-nr. 49870979

Sermersooq Kommune, 3900 Nuuk

2 musikskolelærere til musikskole

§ Ansøgningsfristen er den 14. okt. 2017

Kvik-nr. 49871249

Fenskær Efterskole, 7620 Lemvig

Fenskær Efterskole søger vejleder

§ Ansøgningsfristen er den 26. okt. 2017

Kvik-nr. 49891305

Højboskolen, 8362 Hørning

Genopslag – viceskoleleder/pædagogisk leder

§ Ansøgningsfristen er den 16. nov. 2017

Kvik-nr. 49891389

Skårup Skole, 5881 Skårup

Skårup Skole søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 29. okt. 2017

Kvik-nr. 49872217

Christianshavns Døttreskole, 1420 København K

Fransk- og engelsklærer

§ Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2017

Kvik-nr. 49871509

Ny Hollænderskolen, 1855 Frederiksberg C

Lærer til matematik og evt. AKT-erfaring

§ Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2017

Kvik-nr. 49948172

Ådalens Skole, 3600 Frederikssund

Lærer til LKT-timer og dansk i indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2017

Kvik-nr. 49894539

Husum Skole, 2700 Brønshøj

To glade og professionelle lærere

§ Ansøgningsfristen er den 14. okt. 2017

Kvik-nr. 49926028

Låsby Skole, 8570 Låsby

Lærer til Låsby

§ Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2017

Kvik-nr. 49925204

Veng Skole & Børnehus, 8660 Skanderborg

Skoleleder til Veng Skole og Børnehus

§ Ansøgningsfristen er den 05. nov. 2017

Kvik-nr. 49927643

Distriktsskole Ølstykke, 3650 Ølstykke

Distriktsskoleleder til Egedal Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2017

Kvik-nr. 49950058

Silkeborg Kommune, 8600 Silkeborg

Skoleleder til Gjessø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 29. okt. 2017

Kvik-nr. 49950021
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rubrikannoncer

Stressfri zone på Rømø 
med havudsigt
Skøn smagfuld feriebolig 
i Havneby på Rømø. Hav-
udsigt og velvære.
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

Villa-ferie i Løkken by
Dejlig villa i 2 plan, kun 
5 min. til centrum og 
stranden. Lukket have m 
terrasse. Rolig villavej. 12 
sengepl.
Telefon: 31935998

København, centrum
Lejl. på 81 m2 ved Kon-
gens Have. Efterårsferien 
(uge 42). 3000,-for hele 
ugen.
Telefon: 4081 3118

Rækkehus i Spanien
60 m2 hus lidt syd for 
Alicante. 50 m til fælles 
swimmingpool og 1,5 km 
til pragtfuld strand. 
Telefon: 60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Stort, charmerende byhus 
i andalusisk bjergby
400-550€/uge. Se 
www.casavila.dk 
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Efterår i Lønstrup - 
feriehus med havudsigt
Hus m. havudsigt, 6 
soveplads. internet, tv, 
brændeovn, el-varme. Kun 
3995 kr/uge + el og slut-
rengøring 800 kr. 
Telefon: 24947480 
http://nordjutland.com/revlen

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Følg med og deltag 
i debatten på

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

IDRÆTSLEJRSKOLE SåvEL SOm aLm. LEJRSKOLE 
To idrætshaller samt en svømmehal m.m.

Brøndumvej 14-16 / 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 11 90 / jammerbugt@idraetscenter.dk

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

Laursens Realskole i Amsterdam

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

INSPIRATION TIL SKOLEREJSEN

Vil I også til Amsterdam?
fx 5 dage/3 nætter med bus - fra kun 998,- pr. person
(inklusiv busrejse, indkvartering og morgenmad)

 Kontakt os og få et uforpligtende tilbud til DIN gruppe!

Tidligere i år var 6.a fra Laursens Realskole på skolerejse 
i Amsterdam med AlfA Travel som arrangør. De havde 
valgt en flodbådsrejse, som gav optimale betingelser for 
at opleve de hollandske kanaler og styrke fællesskabet i 
klassen. Undervejs oplevede de bl.a. Anne Franks hus, 
videnskabsmuseet Nemo og Madame Tussauds.

Centrifugalkraft ved videnskabsmuseet Nemo

Skolerejser med 
indhold

• Berlin m/bus 5 dg/2 nt ......... fra kr. 1.050,- pr. person
• Prag m/bus 6 d/3 nt  ............. fra kr. 1.405,- pr. person
• Krakow m/bus 6 d/3 nt ....... fra kr. 1.590,- pr. person
• Amsterdam m/bus 5 d/3 nt fra kr. 1.380,- pr. person
• Hamburg m/bus 5 d/4 nt .... fra kr. 1.365,- pr. person G

Tlf. 98 12 70 22   •   info@eurotourist.dk   •  www.eurotourist.dk
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.dk

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

139.000 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
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Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Graphic og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

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

134. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

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

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

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

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2017 er  
139.000. Index Danmark/Gallup. 

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Forsidefoto:  Klaus Holsting
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 40: 

NY VIDEN OM RELIGION, SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 
som afdækker, at lockouten i 2013 var 
planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 
god arbejdstidsaftale ved de kommende 
overenskomstforhandlinger.

Pernille  
drømmer om tid 
til forberedelse1

LÆRER TIL  
40 ELEVER 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  O M  L O C K O U T B O G E N  S I D E  1 4 - 2 2

L Æ S  S I D E  1 0

DANSK- 
LÆREMIDLER 

FOR MEGET  
STAVNING OG  

FOR LIDT  
DANNELSE
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

SÅ KAN DE LÆRER DET / 133

Tegning: Craig Stephens

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

Tips til efterårsferien:  
Også her kan vi lære af Finland
De nyder bred anerkendelse, re-
spekt og tillid i befolkningen.  
Deres faglige niveau er imponeren-
de højt, og deres elever scorer gang 
på gang flotte resultater i interna-
tionale undersøgelser.  
Det finske skolesystems succes er 
ikke længere en nyhed, og mange 
har forsøgt at lure dem kunsten af. 
Men hvad hvis forklaringen ligger i 
måden, de slapper af på?  
Her kommer en liste med gode råd 
til at holde efterårsferie – på finsk:
• Start med at vriste dig fri af 

tåbelige fordomme om knive.
• Den med vodka skulle til gen-

gæld være god nok, den vender 
vi tilbage til. 

• Find en sø. 
• Sæt dig godt til rette på en lille 

pude med noget Marimekko-
mønster.

• Lad stilheden sænke sig, så du 
kun kan høre myggene.

• Fang eventuelt en fisk.
• Se på tilværelsen med en mær-

kelig sort humor, som du sæt-
ter en ære i, at ingen kan gen-
nemskue. Tænk Nordjylland og 
gang med ti.

• Hvis du absolut skal sige noget, 
så gør det lavt. Langsomt. Med 
dyb stemme.

• Det hele må godt være lidt trist. 
• Og brug kun lange ord med 

utroligt mange konsonanter.  

• Bedst er det bare at holde 
mund.

• Sådan.
• Ah!
• Kan du mærke det?
• Ja? 
• Nu er der ro.
• Kedeligt, siger du? 
• Okay, men så lad os prøve så-

dan en sauna.
• Godt. Ind med dig, og få én til 

at tæve dig på ryggen med et 
birkeris, dét er fandeme finsk. 

• Og så? 
• Så er der ishockey. Inde foran 

Yle. Med tyttebær inden for 
rækkevidde. Og salmiakki. 

• Men hvad med den vodka? 

• Kommer nu. 
• Nydes bedst efter lokal skik  

direkte fra en Aalto-vase. 
• Sådan. 
• Sådan holder man finsk efter-

årsferie.
• Så skal du nok opnå flotte re-

sultater og få anerkendelse og 
alt dét.

• Ned i gear, helt ned i gear. 
• Bare en uges tid.
• Så vil du føle dig frisk og gen-

opladet som en kæk lille finsk 
Nokia 3210 og klar til at vende 
tilbage i uge 43 som det gode 
gamle forpustede, evigt kvæ-
rulerende, småhysteriske syd-
skandinaviske stressoffer, du er.

FOR KORTE NYHEDER

Ved bestilling,
venligst oplys koden: 
FOLKESKOLEN

Rundrejser med dansk rejseleder

albatros-travel.dk  •  36 98 98 98

Sommer i Japan
Oplev den smukke Izu-halvø og alle Japans 

højdepunkter – med dansk rejseleder, 11 dage

Kan du holde på en hemmelighed? På Izu-halvøen har Albatros fundet 
en charmerende lille badeby ved navn Shimoda – hjemsted for nogle af 
Japans bedste strande. Det subtropiske klima, den uberørte natur og 
den afslappede stemning gør området oplagt som badeferiedestination. 
Dertil kan du lægge et fremragende japansk køkken og en imødekom-
mende lokalbefolkning. Men sig det ikke højt til nogen! Ikke mange har 
opdaget denne perle. Du oplever også verdens største fiskemarked i 
Tokyo, Guldpavillonen i Kyoto og historiske Hiroshima. Udflugterne er del 
af en pakke, som kan købes særskilt. 

Afrejse 14/5, 4/6, 6/7, 22/7 og 5/8 2018 fra kr. 17.998,-

Essensen af Bali
Kombineret rundrejse og badeferie til eksotiske Bali –

til uhørt god pris – med dansk rejseleder, 17 dage

Her får du det allerbedste af den paradisiske ø Bali. Ubud er øens hjerte, 
og her bor vi på et skønt resort lidt uden for byen blandt lysegrønne ris-
terrasser. Der bliver tid til at vandre, udforske den hyggelige by og aflure 
balineserne et par tricks på et madlavningskursus. Turen fortsætter op  
i bjergene til landsbyen Munduk og et charmerende bjergresort, hvorfra 
vi tager på vandreture i regnskoven og til små landsbyer. 

Strandlivet venter herefter på Sanur Beach, og vi indkvarterer os på et 
godt hotel, som ligger direkte på stranden. 

Afrejse fx 13/6, 27/6, 4/7, 18/7 og 1/8 2018 fra kr. 12.498,-

Inkl. togrejse med Shinkansen

Familiesafari på  
Albatros’ Khoka Moya Camp

Big Five-safari særligt for børnefamilier med 
masser  af oplevelser for børn såvel som forældre 

– med dansk rejseleder, 10 dage

Denne rejse er en version af vores meget populære tur til Albatros’ egen 
Khoka Moya Camp i Manyeleti. Programmet er for de voksne det samme, men 
her er fokus på særlige oplevelser for familiens ”junior rangere”. De 60 kvadrat-
meter store telte har rigeligt plads til en hel familie med en dobbeltseng og 
to enkeltsenge.

Vi tager naturligvis på safari både morgen, eftermiddag og aften, og som en 
del af børneprogrammet er det lektioner i trommespil på afrikansk tromme, 
gipsafstøbninger af dyrespor og besøg på en lokal skole. Og naturligvis bliver 
der grillet skumfiduser over lejrens bål om aftenen.

DAGSPROGRAM:  1-2 Fly København – Johannesburg. Gennem Mpumalanga-
provinsen til Manyeleti Vildtreservat i Kruger. 3 Safarioplevelser i Manyeleti 
Vildtreservat. 4 Kørsel ad den smukke og berømte Panoramarute med stop ved 
udsigtspunktet God’s Window og kløften Blyde River Canyon. 5-6 Safaridage i 
Manyeleti Vildtreservat. Besøg i landsby. Mulighed for andre udflugter og golf 
(tilkøb). 7 Besøg på Moholoholo dyre-rehabiliteringscenter. 8 Safari og afslap-
ning i Manyeleti Vildtreservat. 9 Manyeleti Vildtreservat – Johannesburg. 
Hjemrejse. 10 Hjemkomst.

Afrejse 2/7 og 23/7 2018 fra kr. 14.998,-  
* Fast børnepris gælder 1 barn under 12 år i følge med 2 voksne

Prisen inkluderer:  Skandinavisk vært • Fly Kbh. – Johannesburg t/r • Safari og 
udflugter jf. program • Indkvartering i delt dobbeltværelse på Khoka Moya Camp 
• Helpension undtagen frokost dag 2, 9 og på udflugter til Panoramaruten og 
til Moholoholo • Champagne-”sundowner” • Skatter og afgifter

Forlæng med bade- eller storbyferie

Gæsternes 
vurdering:
4,5 ud af  

5 stjerner

* Fast
børnepris

kr. 9.998,-
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Gæsternes 
vurdering:
4,8 ud af  

5 stjerner

Inkl. udflugter og dansk rejseleder

NYHED
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Ved bestilling,
venligst oplys koden: 
FOLKESKOLEN

Rundrejser med dansk rejseleder

albatros-travel.dk  •  36 98 98 98

Sommer i Japan
Oplev den smukke Izu-halvø og alle Japans 

højdepunkter – med dansk rejseleder, 11 dage

Kan du holde på en hemmelighed? På Izu-halvøen har Albatros fundet 
en charmerende lille badeby ved navn Shimoda – hjemsted for nogle af 
Japans bedste strande. Det subtropiske klima, den uberørte natur og 
den afslappede stemning gør området oplagt som badeferiedestination. 
Dertil kan du lægge et fremragende japansk køkken og en imødekom-
mende lokalbefolkning. Men sig det ikke højt til nogen! Ikke mange har 
opdaget denne perle. Du oplever også verdens største fiskemarked i 
Tokyo, Guldpavillonen i Kyoto og historiske Hiroshima. Udflugterne er del 
af en pakke, som kan købes særskilt. 

Afrejse 14/5, 4/6, 6/7, 22/7 og 5/8 2018 fra kr. 17.998,-

Essensen af Bali
Kombineret rundrejse og badeferie til eksotiske Bali –

til uhørt god pris – med dansk rejseleder, 17 dage

Her får du det allerbedste af den paradisiske ø Bali. Ubud er øens hjerte, 
og her bor vi på et skønt resort lidt uden for byen blandt lysegrønne ris-
terrasser. Der bliver tid til at vandre, udforske den hyggelige by og aflure 
balineserne et par tricks på et madlavningskursus. Turen fortsætter op  
i bjergene til landsbyen Munduk og et charmerende bjergresort, hvorfra 
vi tager på vandreture i regnskoven og til små landsbyer. 

Strandlivet venter herefter på Sanur Beach, og vi indkvarterer os på et 
godt hotel, som ligger direkte på stranden. 

Afrejse fx 13/6, 27/6, 4/7, 18/7 og 1/8 2018 fra kr. 12.498,-

Inkl. togrejse med Shinkansen

Familiesafari på  
Albatros’ Khoka Moya Camp

Big Five-safari særligt for børnefamilier med 
masser  af oplevelser for børn såvel som forældre 

– med dansk rejseleder, 10 dage

Denne rejse er en version af vores meget populære tur til Albatros’ egen 
Khoka Moya Camp i Manyeleti. Programmet er for de voksne det samme, men 
her er fokus på særlige oplevelser for familiens ”junior rangere”. De 60 kvadrat-
meter store telte har rigeligt plads til en hel familie med en dobbeltseng og 
to enkeltsenge.

Vi tager naturligvis på safari både morgen, eftermiddag og aften, og som en 
del af børneprogrammet er det lektioner i trommespil på afrikansk tromme, 
gipsafstøbninger af dyrespor og besøg på en lokal skole. Og naturligvis bliver 
der grillet skumfiduser over lejrens bål om aftenen.

DAGSPROGRAM:  1-2 Fly København – Johannesburg. Gennem Mpumalanga-
provinsen til Manyeleti Vildtreservat i Kruger. 3 Safarioplevelser i Manyeleti 
Vildtreservat. 4 Kørsel ad den smukke og berømte Panoramarute med stop ved 
udsigtspunktet God’s Window og kløften Blyde River Canyon. 5-6 Safaridage i 
Manyeleti Vildtreservat. Besøg i landsby. Mulighed for andre udflugter og golf 
(tilkøb). 7 Besøg på Moholoholo dyre-rehabiliteringscenter. 8 Safari og afslap-
ning i Manyeleti Vildtreservat. 9 Manyeleti Vildtreservat – Johannesburg. 
Hjemrejse. 10 Hjemkomst.

Afrejse 2/7 og 23/7 2018 fra kr. 14.998,-  
* Fast børnepris gælder 1 barn under 12 år i følge med 2 voksne

Prisen inkluderer:  Skandinavisk vært • Fly Kbh. – Johannesburg t/r • Safari og 
udflugter jf. program • Indkvartering i delt dobbeltværelse på Khoka Moya Camp 
• Helpension undtagen frokost dag 2, 9 og på udflugter til Panoramaruten og 
til Moholoholo • Champagne-”sundowner” • Skatter og afgifter

Forlæng med bade- eller storbyferie

Gæsternes 
vurdering:
4,5 ud af  

5 stjerner

* Fast
børnepris

kr. 9.998,-
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Gæsternes 
vurdering:
4,8 ud af  

5 stjerner

Inkl. udflugter og dansk rejseleder
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Til dig, der vil have viden, forskning og praksis 
formidlet i et skoleperspektiv.

alinea.dk/blivklog

Danmarks klogeste 
onlinemagasin om 
skole og læring

Populære emner:
Flow, motivation, didaktik, rollespil,  
klasseledelse, trivsel, inklusion,  
cooperative learning …
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