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Microsofts Education team har udviklet Læringsviften, som introducerer dig til en vifte 
af værktøjer, aktiviteter og forløb til dit klasseværelse. Viften introducerer dig bl.a. til gratis 
læringsværktøjer til læse- og skrivestøtte, men også programmer og teknologier, der understøtter 
teknologiforståelse og kreativitet som f.eks. MakeCode og Minecraft: Education Edition.

Kom igang og få en introduktion på: aka.ms/MSEDUintro
eller hent hele læringsviften her: aka.ms/Aktivitetskort

Microsoft Education

Vi brænder for teknologi, der 
gør undervisningen bedre

Nysgerrig?
Fortsæt din udvikling gennem de mange gratis 
online kurser på Education.microsoft.com 

Læs mere om Microsoft Education på  
microsoft.com/education eller skriv til  
det danske uddannelsesteam på  
uddannelse@microsoft.com.   
Her sidder vi klar til at hjælpe dig videre.

Teams

[Multifagligt]

Mål: Virtuelle samarbejder

Microsoft Teams er en samlende platform, der 

gør det nemt at samarbejde, samskabe og dele 

med både dine kollegaer og elever samt samle 

alle undervisningsplatforme ét sted.

Muligheden for skærmdeling gennem Teams 

(som enkeltstående funktion, under et Teams 

opkald eller et Teams møde) gør fjernunder-

visning og -vejledning nemt, men gør det også 

muligt for dine elever at dele deres digitale 

arbejde i undervisningen.

Hvis du er interesseret i globale (eller lokale) 

samarbejder med andre klasser, eksperter og 

virksomheder, eller har du tidligere arbejdet  

med Skype i klassen, kan dette også gøres  

gennem Teams. Vend

Minecraft: Education Edition

[Dansk]

Forløb: Byg en miljøbeskrivelse i Minecraft

Eleverne skal i arbejdet med tekstanalyse bygge 

miljøbeskrivelser i Minecraft. Forløbet er en 

 kombination af arbejde i og udenfor spillet.

I undervisningsforløbet arbejdes der med at 

udvikle kompetencemål omhandlende oplevelse 

og indlevelse i arbejdet med litteratur.

Forløbet er differentierbart i forhold til klassetrin 

og antal lektioner til rådighed. Det indeholder 

både det faglige forløb, forberedelse til brug af 

Minecraft i undervisningen samt opgaveark.

Find det fulde danskforløb på  

aka.ms/MinecraftDansk

Dette forløb er udviklet i samarbejde med vores Minecraft: 

Education Edition træningspartner Edu-C.

Vend

Læringsværktøjer

[Læse- og skrivestøtte/multifagligt] 

Mål: Lige muligheder for alle elever

Alle elever fortjener at have lige muligheder i 

klasse værelset, hvad enten de har svært ved at 

læse, skrive eller taler et andet sprog. Læringsværk-

tøjerne i Microsofts platform kan hjælpe med dette:

Oplæser/Forenklet læser kan hjælpe med at 

læse højt. Den forenklede læser giver også mu-

lighed for bl.a. billedordbog, ordklasseinddeling, 

oversættelse og linjefokus.

Dikter giver mulighed for tale til tekst og er den 

teknologi, der danner basis for bl.a. live tekstning/

undertekster.

Oversæt kan være et stærkt hjælpemiddel – ikke 

bare til sprogfag, men også i samarbejdet med 

elever og forældre, der ikke taler dansk.

Vend

Det har du brug for-	Adgang	til	Office	365- Evt. device med kamera

Sådan gør IStart en videosamtale eller -møde ved at klikke 

på dette ikon: 
Start skærmdeling i en chat eller i et møde ved 

at klikke dette ikon: Start et møde med alle medlemmer i en kanal i 

et Team ved at klikke på dette ikon:Du kan booke et Teams møde med personer 

både i og uden for din organisation – enten 

gennem kalenderen i Teams eller i Outlook.Lær mere om hvordan du kan  
bruge Teams i undervisningen her: 
aka.ms/DKTeams

Det har du brug for

- Win 10 device, Mac eller iPad

-	Office	365	skolekonto

- For ubegrænset brug: 

 Minecraft: Education Edition licens   

	 (Enkelt	licens	eller	i	M365	A3/5)

Sådan gør I
Minecraft: Education Edition er en særlig udgave 

af	det	populære	spil,	hvor	der	findes	værktøjer	til	

dokumentation og håndtering af input fra læreren 

eller eleverne.Download spillet fra aka.ms/download eller få 

hjælp hos it-afdelingen på skolen.Lær mere, kom godt i gang  

og få idéer på: 
aka.ms/MinecraftKursus 

education.minecraft.net

Det har du brug for

-	Adgang	til	Office	365

-  Hvis devicet kører på Windows 10 kan  

tekstforslag slås til som skrivestøtte.

Sådan gør I
Læringsværktøjerne	findes	i	de	fleste	 

af Microsofts programmer – herunder  

også Edge browseren og Minecraft. 

Kig bl.a. efter disse ikoner:

 
Tjek tilgængelighed hjælper dig med at tjekke, 

om det du har produceret er inkluderende for alle. 

Lær mere: 
aka.ms/InkluderendeKlasserum 

aka.ms/LearningToolsFlyer 

aka.ms/AccessibilitySway

E001720-0013 p02-03_FS0620_Leder.indd   2 20/03/2020   09.37



LEDER

F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 2 0  /  3 

Cilla Wester-
gaard om at 
være forælder til 
et barn, der nu 
får nødunder-
visning.
Foto: Thomas Arnbo Frederik Buch  

Petersen om at være 
på arbejde i en skole 
med nødpasning.
Foto: Thomas Arnbo

Lærer Anne Mette 
Feldskou om at 
undervise sine 
elever hjemme fra 
spisebordet.
Foto: Thomas ArnboDet digitale  

fællesskab
Der er tomt og stille. I skrivende stund er 
skolerne lukket, og der er ikke noget, der tyder 

på, at de åbner lige foreløbig. Det er surrealistisk. 
Samfundet mangler den livsnerve, hvor de kom-
mende generationer lever, dannes og uddannes. 

Fællesskabet er aldrig vigtigere end i krisetider. 
Og samtidig giver det netop problemer, hvis vi står 
tæt sammen, så lige nu er fællesskab nødt til at 
være digitalt. Det budskab har lærerne – eksperter i 
fællesskab – i den grad taget til sig. 

En lærer på en skole i Holbæk har for eksempel 
indspillet morgensange, som eleverne får frigivet 
hver dag klokken 7.45. Forældrene fortæller, hvor-
dan eleverne sidder derhjemme og synger med. Og 
de andre lærere og elever har også glæde af den 
traditionelle fælles start, som ligner hverdagen.

Lærernes kreativitet og organisationstalent kom-
mer til sin ret i krisetider. For hvis der er noget, de 
danske folkeskolelærere har til fælles, er det kær-
lighed til eleverne, en frodig fantasi og et blik på, 
hvordan det hele kan organiseres, uanset om det er 
online eller IRL. Det er dejligt at iagttage.

Der er problemer, naturligvis. 
Men som redaktør på dette medie 
bliver man varm om hjertet,  
når man ser hele skoleverdenen  
– inklusive kommunerne – lægge 
ævl og kævl til side og kaste sig ud 
i opgaven med at få gennemført så 
meget undervisning som muligt. 

Skolehverdagen bliver holdt i gang. Lærere 
hjælper hinanden med at finde digitale opgaver. 
Folkeskolens faglige rådgivere deler ud af gode råd 
og tips. Og forlagene, som normalt sælger deres un-
dervisningsmateriale, stiller det gratis til rådighed.  

At bevare normaliteten så godt som muligt er 
vigtigt i krisetider. Til gengæld må vi også erkende, 
at man ikke kan nå lige så meget derhjemme som i 
skolen, og at den undervisning, som bobler og op-
står i det analoge liv i en klasse, ikke kan overføres 
til den digitale verden. 

Der er også tidsmæssige udfordringer. Mange 
lærere har deres egne børn hjemme, og der er en 
uendelighed af it-problemer og ingen printere. Ele-
vernes forældre skal også klare jobbet hjemmefra, 
med hvad det medfører af tekniske og organisato-
riske udfordringer, og har ikke ret meget tid til at 
hjælpe eleverne. Så det er vigtigt at finde et pas-
sende niveau, så alle kan være der.

På Folkeskolen er vi stolte over at være en del 
af fællesskabet og stille et sted til rådighed, hvor 
vi efter bedste evne forsøger at skabe mulighed 
for vidensdeling og for at fortælle historierne om, 
hvordan det går rundtomkring. Vi prøver også så 
godt som muligt at besvare de mange spørgsmål, 
som dukker op hele tiden. At der er behov for det, 
kan vi se på besøgstallet på folkeskolen.dk, som er 
mangedoblet under coronakrisen. 

Vi har alle brug for at følge med i, hvad der sker. 
Men husk også en tur i den friske luft, hvis det sta-
dig er tilladt. Det er trods alt ved at blive forår. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

M Ø D  I  B L A D E TM Ø D  I  B L A D E T

Microsofts Education team har udviklet Læringsviften, som introducerer dig til en vifte 
af værktøjer, aktiviteter og forløb til dit klasseværelse. Viften introducerer dig bl.a. til gratis 
læringsværktøjer til læse- og skrivestøtte, men også programmer og teknologier, der understøtter 
teknologiforståelse og kreativitet som f.eks. MakeCode og Minecraft: Education Edition.

Kom igang og få en introduktion på: aka.ms/MSEDUintro
eller hent hele læringsviften her: aka.ms/Aktivitetskort

Microsoft Education

Vi brænder for teknologi, der 
gør undervisningen bedre

Nysgerrig?
Fortsæt din udvikling gennem de mange gratis 
online kurser på Education.microsoft.com 

Læs mere om Microsoft Education på  
microsoft.com/education eller skriv til  
det danske uddannelsesteam på  
uddannelse@microsoft.com.   
Her sidder vi klar til at hjælpe dig videre.

Teams

[Multifagligt]

Mål: Virtuelle samarbejder

Microsoft Teams er en samlende platform, der 

gør det nemt at samarbejde, samskabe og dele 

med både dine kollegaer og elever samt samle 

alle undervisningsplatforme ét sted.

Muligheden for skærmdeling gennem Teams 

(som enkeltstående funktion, under et Teams 

opkald eller et Teams møde) gør fjernunder-

visning og -vejledning nemt, men gør det også 

muligt for dine elever at dele deres digitale 

arbejde i undervisningen.

Hvis du er interesseret i globale (eller lokale) 

samarbejder med andre klasser, eksperter og 

virksomheder, eller har du tidligere arbejdet  

med Skype i klassen, kan dette også gøres  

gennem Teams. Vend

Minecraft: Education Edition

[Dansk]

Forløb: Byg en miljøbeskrivelse i Minecraft

Eleverne skal i arbejdet med tekstanalyse bygge 

miljøbeskrivelser i Minecraft. Forløbet er en 

 kombination af arbejde i og udenfor spillet.

I undervisningsforløbet arbejdes der med at 

udvikle kompetencemål omhandlende oplevelse 

og indlevelse i arbejdet med litteratur.

Forløbet er differentierbart i forhold til klassetrin 

og antal lektioner til rådighed. Det indeholder 

både det faglige forløb, forberedelse til brug af 

Minecraft i undervisningen samt opgaveark.

Find det fulde danskforløb på  

aka.ms/MinecraftDansk

Dette forløb er udviklet i samarbejde med vores Minecraft: 

Education Edition træningspartner Edu-C.

Vend

Læringsværktøjer

[Læse- og skrivestøtte/multifagligt] 

Mål: Lige muligheder for alle elever

Alle elever fortjener at have lige muligheder i 

klasse værelset, hvad enten de har svært ved at 

læse, skrive eller taler et andet sprog. Læringsværk-

tøjerne i Microsofts platform kan hjælpe med dette:

Oplæser/Forenklet læser kan hjælpe med at 

læse højt. Den forenklede læser giver også mu-

lighed for bl.a. billedordbog, ordklasseinddeling, 

oversættelse og linjefokus.

Dikter giver mulighed for tale til tekst og er den 

teknologi, der danner basis for bl.a. live tekstning/

undertekster.

Oversæt kan være et stærkt hjælpemiddel – ikke 

bare til sprogfag, men også i samarbejdet med 

elever og forældre, der ikke taler dansk.

Vend

Det har du brug for-	Adgang	til	Office	365- Evt. device med kamera

Sådan gør IStart en videosamtale eller -møde ved at klikke 

på dette ikon: 
Start skærmdeling i en chat eller i et møde ved 

at klikke dette ikon: Start et møde med alle medlemmer i en kanal i 

et Team ved at klikke på dette ikon:Du kan booke et Teams møde med personer 

både i og uden for din organisation – enten 

gennem kalenderen i Teams eller i Outlook.Lær mere om hvordan du kan  
bruge Teams i undervisningen her: 
aka.ms/DKTeams

Det har du brug for

- Win 10 device, Mac eller iPad

-	Office	365	skolekonto

- For ubegrænset brug: 

 Minecraft: Education Edition licens   

	 (Enkelt	licens	eller	i	M365	A3/5)

Sådan gør I
Minecraft: Education Edition er en særlig udgave 

af	det	populære	spil,	hvor	der	findes	værktøjer	til	

dokumentation og håndtering af input fra læreren 

eller eleverne.Download spillet fra aka.ms/download eller få 

hjælp hos it-afdelingen på skolen.Lær mere, kom godt i gang  

og få idéer på: 
aka.ms/MinecraftKursus 

education.minecraft.net

Det har du brug for

-	Adgang	til	Office	365

-  Hvis devicet kører på Windows 10 kan  

tekstforslag slås til som skrivestøtte.

Sådan gør I
Læringsværktøjerne	findes	i	de	fleste	 

af Microsofts programmer – herunder  

også Edge browseren og Minecraft. 

Kig bl.a. efter disse ikoner:

 
Tjek tilgængelighed hjælper dig med at tjekke, 

om det du har produceret er inkluderende for alle. 

Lær mere: 
aka.ms/InkluderendeKlasserum 

aka.ms/LearningToolsFlyer 

aka.ms/AccessibilitySway
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Sendt  
hjem

Undervisningen og 
fællesskabet er rykket 

digitalt.

EN SJOV  
DAG I  

SKOVEN

Inkl.  
turbånd*** 
KUN 80,-
***Gyldig indtil kl. 15

Flyt matematik-,  
kemi- og biologi- 

timerne ud i  
naturen for en dag! 

• 2. - 30. juni samt   
 26., 27. og 28.  
 august 2020

• Løs opgaverne  
 i Dyrehaven og  
 på Bakken

• For 4. – 6. klasse*   
 samt 7. – 9. klasse**

• Læs mere på  
 bakken.dk/natur

*Alle opgaver er lavet med udgangspunkt i  
Fælles Mål for primært natur/teknik og matematik. 

**Alle opgaver er lavet med udgangspunkt i Fælles Mål for primært 
fysik/kemi og matematik, men biologi og geografi er også tænkt ind. 

Bakkens Salgsafdeling: tlf. 3996 2090 • fest@bakken.dk

C O R O N A
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Mærk  
matematikken

Hanne Sax vil have 
eleverne til at opleve 

matematikken med deres 
hænder og i deres krop.

34 3618 26

Lyt, mens du skriver
Lytteskrivning lader eleverne  
høre ordet blive til, mens de  

trykker på tasterne.

Corona
Forlag forudser mere fjernundervisning ... /  6
Forældre: »Lærere står med vanskelig  
opgave – og vi støtter op« ......................../  8

Guide til onlineundervisning ...................../  10
»Vi har talt om ikke at  
overbelaste børnene« ................................ /  11
Nedlukning kan forværre 
lærermanglen ............................................../  14
Nødberedskabet består af 11 lærere  
– med reserver ............................................/  17

Fagligt netværk/PLC
Litteratur giver mening. Det gør  
virkeligheden ikke altid. ............................./  18
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Eleverne i 1.b hører, hvad de skriver ......../  26
Forsker: Oplæsningsstøtte svarer til 
massiv opbakning fra læreren ................../  30 
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Læserne mener .........................................../  32

Faglig fornøjelse
»Eleverne oplever matematikken  
med deres hænder«..................................../  34
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Benchmarkundersøgelse giver gladere  
lærere og dygtigere elever ........................./  36
»Vi har fundet den røde tråd  
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Personalia ............................................../  45
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Bazar ........................................................./  48
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Fuld af  
gode ideer

To PLC-medarbejdere 
forvandler en hel 

skole under den årlige 
litteraturfestival.

Skoleudvikling  
Skoler sammenligner sig 

med hinanden og får  
gladere lærere og  

dygtigere elever i projekt 
Professionel kapital.

E001720-0013 p04-05_FS0620_Indhold.indd   5 20/03/2020   10.16



C O R O N A

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

FORLAG FORUDSER MERE  
FJERNUNDERVISNING

Et gammelt ordsprog lyder, at man aldrig må lade en krise gå 
til spilde. Og mens udbruddet af covid-19 i Danmark, der har 
sendt elever og lærere hjem, er en krise i ordets bogstaveligste 
forstand, udgør den ekstraordinære situation samtidig en unik 
mulighed. Lærere, elever, læremiddelproducenter og forskere 
gør sig i disse uger erfaringer med fjernundervisning i hidtil 
uset skala i folkeskolen.

»Vi har masser af viden om, 
hvad der fungerer i klassevæ-
relset, når det kommer til det 
digitale. Men det her er virkelig 
interessant erfaring at få, i for-
hold til når også selve klasserum-
met bliver digitalt«, siger direktør 
i Gyldendal Uddannelse Hanne 
Salomonsen.

Forlaget reagerede sammen 
med knap 50 andre udbydere 
prompte på hjemsendelsen af 
lærere og elever på grund af 
covid-19-virussens hærgen ved at 
gøre alle sine digitale læremidler 
frit tilgængelige. Og selv om der 
ifølge Hanne Salomonsen i første 
omgang er tale om »at gøre sin 
borgerpligt« for at få undervis-
ningen til at fungere i en ekstra-
ordinær situation, så regner forlaget også med, at erfaringerne 
kan bruges på længere sigt.

»Jeg er hverken fremtidsforsker, virolog eller ønsker at lave 
skræmmebilleder, men jeg tænker, vi bør forberede os på, at 
det bliver mere almindeligt, at vi er nødt til at lukke dele af 
samfundet ned i perioder«, siger Hanne Salomonsen.

»Derfor skal vi have et beredskab, og det gør nok, at vi i 
højere grad i fremtiden vil tænke fjernundervisningsmulighe-
der ind i vores læremidler. Det skal vi nok have på hylderne 
i videre udstrækning, end man ville have vurderet for fem år 
siden«.

Værdifulde erfaringer
Også hos Clio, hvis digitale fagportaler benyttes på størstede-
len af landets skoler, ser man frem til at få mere viden om, 
hvordan forlagets læremidler benyttes i fjernundervisning.

»Det handler i bund og grund om at finde ud af, hvad 
skoler, lærere og elever kan lide at bruge«, siger salgs- og mar-

kedschef Rune Larsen.
»Vi er allerede ude på 90 procent 

af landets skoler, men der findes 
også lærere, der ikke bruger vores 
læremidler til hverdag. Nu får vi en 
mulighed for at komme i dialog med 
den gruppe og finde ud af, hvad de 
synes har været godt og skidt«.

Hos landets tredje store forlag, 
Alinea, har de ikke gjort sig overve-
jelser om, hvordan erfaringerne fra 
covid-19-krisen kan bruges fremad-
rettet. Forlagschef Rikke Bay hæfter 
sig ved, at det først og fremmest er 
en ekstraordinær situation: »Langt 
de fleste børn kan heldigvis gå i 
skole, og jeg tror simpelthen ikke på, 
at digitale hjælpemidler kan erstatte 
den værdi, der er i at være i fysisk 
kontakt og dialog med hinanden. 
Forskningen viser, at fjernundervis-

ning ofte flopper, fordi der er for tynde relationer«.

Læreren er fortsat i centrum
Forlagene siger samstemmende, at det vigtigste for dem er, 
at læreren fortsat er i centrum for læringen, så der bliver tale 
om fjernundervisning og ikke hjemmeundervisning.

»Vores redaktører har løbet portalerne igennem og udpe-
get de steder, der bedst egner sig til, at eleverne kan arbejde 
på egen hånd efter instruks fra lærerne. Læreren skal stadig 
være lærer, men uden mulighed for at have lige så meget kon-
takt med eleverne. Det er alfa og omega, at læreren vurderer, 

På en trist baggrund har forlag og lærere fået et laboratorium til at gøre sig erfaringer 
med fjernundervisning. Det kan vise sig vigtigt i fremtiden, lyder det fra læremiddel- 
producenter. Nødundervisningen kan give lærerne et kæmpe it-løft, siger it-vejledere. 

T E K S T :  

M A G N U S  

J E N S I N G  H U N E 

O G 

A N D R E A S  B R Ø N S 

R I I S E

F O T O :  

T H O M A S  A R N B O

Jeg er hverken  
fremtidsforsker,  
virolog eller ønsker at 
lave skræmmebilleder, 
men jeg tænker, vi bør 
forberede os på, at det 
bliver mere almindeligt.
Hanne Solomonsen
forlagsdirektør
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FORSKER:  
SÅDAN LYKKES  
UNDERVISNINGEN
Anders Øgaard forsker i fjernundervisning ved Grøn
lands Universitet i Nuuk. Han har set masser af fjern
undervisning på grundskoleniveau, der holder lige så 
højt niveau, som når lærere og elever er fysisk til stede 
på skolen. »Det kan sagtens lade sig gøre«, siger han 
og kommer med en række gode råd:
 

  Hold fokus på, at pædagogikken og didaktikken  
styrer brugen af teknologi. »Fjernundervisning 
handler ikke om digitale teknologier. Det handler 
om pædagogisk udvikling. Så der er en mulighed for 
danske lærere, på baggrund af en forfærdelig situati
on, for at tage nogle skridt i forhold til pædagogisk 
udvikling«.

  Bevar læringsfællesskabet, selv om eleverne 
fysisk befinder sig langt fra hinanden. »Der lig
ger en risiko for, at eleverne oplever det som en isole
ret oplevelse, hvor de træder ud af klassefællesska
bet og lærer på egen hånd. Sådan behøver det ikke at 
være. Fjernundervisning kan sagtens fortsætte med 
at anvende gruppearbejde og andre ting, man bygger 
sin pædagogik op omkring til hverdag. Det er også 
vigtigt, at eleverne fortsætter med at være produk
tive i undervisningen. Enten ved at de deler de opga
ver, de har løst, eller i form af projektarbejde, hvor de 
hver især foretager undersøgelser for så at dele det i 
et fælles projekt«.

  Tag ansvar for at holde kommunikationen i gang. 
»Enten ved at man i et fast tidsrum mødes i et eller 
andet onlineforum, eller man kan udnytte, at kom
munikationen kan foregå forskudt i tid. Elever kan 
springe til og fra en mailkorrespondance eller se vi
deoinstruktioner, når det passer dem«.

  Giv feedback hurtigere end normalt. »Lærerne 
skal også sørge for, at der foregår en hurtig feedback 
i undervisningen for at holde kommunikationen og 
læringsfællesskabet i gang. Det behøver ikke at være 
omfattende feedback. Det kan være korte kommen
tarer, som er målrettet den enkelte elev«.

Onlineundervisning i 
elevernes hjem giver 
forlagene ny viden om 
fjernundervisningens 
styrker og svagheder.
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Forældre:  
»LÆRERE STÅR MED  
VANSKELIG OPGAVE  
– OG VI STØTTER OP«
De fleste danske børnefamilier er samlet i hjemmene 
under coronaepidemien. Det skaber udfordringer, men  
forældrene vil gøre, hvad de kan for at hjælpe lærerne,  
lyder meldingen fra Skole og Forældre og en mor til to.

T E K S T :  

M A G N U S  J E N S I N G 

H U N E 

F O T O :  

T H O M A S  A R N B O

Danske børnefamilier har for tiden rig mulighed for at 
blive endnu klogere på hinanden, når mange timer skal 
bruges på (skole)arbejde og samvær i samme rum.

Indtil videre har forældrene reageret flot på skolernes 
lukning og nødundervisningen, som lærerne tilbyder un-
der coronaepidemien, lyder meldingen fra landsformand 
i organisationen Skole og Forældre Rasmus Edelberg. 

Men det er ikke lige nemt for alle forældre at »agere« 
hjælpelærere. Hos Skole og Forældre får de hovedsageligt 
to typer meldinger fra forældrene i disse dage.

»Den ene er, at mange forældre griber situationen og 
støtter op om undervisningen. De forsøger at skabe gode 
rammer for at skabe en god hverdag og rutiner. Der er 
selvfølgelig også forældre, der føler sig pressede og sår-
bare over at skulle arbejde dobbelt. De skal både passe 
eget arbejde og støtte deres børn med lektiehjælp«, siger 
Rasmus Edelberg.

Derfor har foreningen også følt anledning til at på-
pege, at ambitionerne for nødundervisningen er nødt til 
at være på et realistisk niveau. Man kan ikke forvente, at 
kvaliteten af undervisningen bliver den samme, som når 
børnene er i skole og undervises af lærere. Ligesom man 
heller ikke skal tro, at børn kan sidde seks timer derhjem-
me og løse opgaver nonstop.

»Det er vigtigt at gøre tingene bæredygtige i de her 
tider, så vi minimerer belastningen af familierne og læ-
rerne«, siger forældreforeningens formand.

Mor til to: »Børnene har forskellige behov«
Cilla Westergaard er mor til Alexander og Katja, der går 
i henholdsvis 5. og 9. klasse. Hun er børnebibliotekar på 
Hvidovre Bibliotek og tidligere lærer på Skolen på Nye-
landsvej på Frederiksberg. Hele familien, der er bosat i et 
hus med en lille have på Amager, er hjemme for tiden.

hvad eleverne får bedst udbytte af at arbejde 
med selv«, siger forlagschef i Gyldendal Mikael 
Pedersen.

Hos Alinea og Gyldendal har man gjort alle 
læremidler – inklusive i-bøger – tilgængelige ud fra 
den betragtning, at det giver lærerne bedst mulig-
hed for at fortsætte den sædvanlige undervisning. 
Også hvis den foregik via en analog lærebog.

»Der er nok mange – især i indskolingen – der 
har efterladt deres taskebøger ovre i skolen«, siger 
Rikke Bay og tilføjer: 

»Det er børnenes egen lærer, der ved, hvad 
børnene kan og skal. Vi kan som læremiddel-
producent aldrig træde i stedet for læreren. Det 
vigtigste er at understøtte, at der i en mærkelig 
situation kan opretholdes en eller anden form for 
klasserum og dialog, som er det afgørende for, at 
der sker læring«.

Største it-løft i tyve år
Under hashtagget #skolechat kan lærerne og 
andre interesserede hver mandag og torsdag stille 
spørgsmål om onlineundervisning på det sociale 
medie Twitter.

Chatkanalen bestyres af Thomas Dreisig 
Thygesen, næstformand i Danmarks It-vejleder-
forening, forskningsassistent Mathias Poulsen fra 
Designskolen i Kolding og underviser på professi-
onshøjskolen Absalon Ove Christensen. Den første 
fælleschat efter lukningen af skolerne bar præg af, 
at mange lærere er kastet ud i noget nyt, fortæller 
arrangørerne.

»Der er ingen tvivl om, at den danske folke-
skole er udfordret på at gennemføre onlineunder-
visning, hvilket der er mange grunde til. Det kan 
være begrænset internetkapacitet og hardware-
udfordringer. Det være sig manglende kendskab 
til både hardware og software. Og det kan være 
udfordringer med forståelsen af didaktikken i et 
andet undervisningsunivers – ikke mindst mang-
len på nærvær og det at kunne ’mærke’ hinanden 
i fællesskabet«, siger Thomas Dreisig Thygesen, 
der samtidig roser lærerne for at tage opgaven 
med nødundervisning på sig:

»Der er stor nysgerrighed omkring, hvilke 
værktøjer der virker godt, og naturligvis hvordan 
de virker, og vigtigst hvordan de kan bringes me-
ningsfuldt i spil«.

Thomas Dreisig Thygesen mener, at den eks-
traordinære situation kan ende med at blive det 
største it-løft af den danske folkeskole og lærer-
stand i 20 år.

»Tiden til at udforske og afprøve nye ting er 
sjældent til stede i hverdagen. Det er den nu, og 
alle er kastet ud i det. Det kan skabe en helt ny 
forståelse af skole og lærernes arbejde«. 
mjh@folkeskolen.dk, abr@folkeskolen.dk
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Der er forskellige behov for støtte hos børnene, fortæl-
ler hun. Den store datter Katja klarer sig selv, mens beho-
vet for støtte hos lillebror Alexander er anderledes.

»For ham er det ret svært at motivere sig og at være 
disciplineret. Han er ikke vant til selv at skulle begynde 
på en opgave uden hjælp fra andre. Det kræver meget 
opmærksomhed. Og så opstår konflikten mellem, at jeg og 
min mand selv har arbejde, men at vi også gerne vil hjæl-
pe Alexander med skolearbejdet«, siger Cilla Westergaard.

Situationerne i hjemmet bliver blandt andet udfordret, 
når teknikken driller, som den gjorde de første dage med 
nedbrud og overbelastning på Aula, læringsplatforme og 
sites med læremidler.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, for så står de i kø som 
nummer 8.000. Det er værre end Skat«, griner hun.

Dyb respekt for lærerne
Med sin fortid som lærer kan Cilla Westergaard sætte sig 
ind i den situation, som landets lærere befinder sig i: 

»Lærerne står med en rigtig svær opgave. Men jeg er 
glad for, at en af lærerne pointerer, at hun retter opgaver-

Hos familien på Amager 
savner børnene deres klas
sekammerater, men det 
skal nok gå, mener deres 
mor Cilla Westergaard – 
og bliver de rastløse, sen
der hun dem ud i haven. 

ne, som eleverne afleverer. Det er vigtigt, at der sker noget 
i den anden ende. Kontakten mellem læreren og eleven er 
nødvendig«.

Samtidig er hun klar over, at lærerne heller ikke har 
været forberedt på det utænkelige scenarie: »Lærerne skal 
genopfinde sig selv, og det er selvfølgelig vanskeligt. Man-
ge af dem har jo egne børn, de også skal passe«, siger hun.

I skrivende stund holder skolerne lukket til 30. marts. 
Det betyder, at der skal bruges meget mere tid sammen 
i de danske hjem med nødundervisning og hjemmear-
bejde. Om det bliver lettere eller sværere for forældrene, 
er svært at svare entydigt på, mener Rasmus Edelberg fra 
Skole og Forældre.

»Det bliver sværere, når presset stiger. Der vil måske 
komme et psykologisk pres, når børnene ikke ser deres 
venner. Samtidig vil man også lære af situationen. Man vil 
udvikle på de gode rutiner, og jeg er sikker på, at forældre 
vil tilpasse sig«, siger han. 
mjh@folkeskolen.dk
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GUIDE TIL ONLINEUNDERVISNING

Forløb til  
historie 
Det coronalukkede National-
museet har lagt undervis-
ningsmateriale op på natmus.
dk – små hæfter med opga-
ver om for eksempel vikinger, 
overtro (hekse og trolde) og 
oldtiden. Flere forløb har også 
filmklip, som man kan tilgå 
med Uni-login.

Portaler og  
forlag til fri  
benyttelse
Forlaget Clio, som er en 
af landets største leveran-
dører af onlineundervis-
ningsmateriale, giver alle 
gratis adgang til alle sine 
læringsportaler. Se mere på 
clio.dk

Gyldendal lukker også 
op for sine fagportaler på  
gyldendal-uddannelse.dk

Alinea er gået i luften 
med tiltaget sofaskolen.
dk. Forlaget sender liveun-
dervisning via YouTube for 
mellemtrin og udskoling i 
matematik og dansk alle 
hverdage. Derudover giver 
Alinea elever, lærere og 
forældre fri adgang til sine 
undervisningsportaler og 
i-bøger på minside.alinea.dk 
via Uni-login.

Forlaget Dafolo er på 
banen med gratis opgaver 
og øvelser på dafolo.dk/gra-
tislæring

Matematikportalen Sko-
ledu.dk tilbyder også gratis 
adgang og en videoguide, 
der viser, hvordan man kan 
arbejde med de forskellige 
elementer i relation til fjern-
undervisning med Skoledu. 

Naturfags- og mate-
matikforlaget GO Forlag 
tilbyder alle sine digitale 
læremidler til skoler og ud-
dannelsesinstitutioner, der 
ønsker at anvende dem til 
fjernundervisning. Skoler 
kan bestille adgang via  
goforlag.dk

Gratis bøger til børn og unge
Dansklærerforeningens Forlag har lukket op for gratis adgang til 
forlagets i-bøger. Det kræver, at den enkelte skole skriver til  
systime@systime.dk

Forlaget Carlsen har givet gratis adgang til en række bøger for 
børn og unge af blandt andre kendte forfattere som Sebastian Klein, 
Sarah Engell, Kim Fupz Aakeson, Katrine Marie Guldager og Jacob 
Riising. På khcarlsen.dk kan alle elever og lærere med et Uni-login 

gratis læse et bredt udvalg af forlagets 
bøger i den periode, hvor skolerne er lukket 
ned. Bøgerne kan bruges i deres fjernun-
dervisning, og til et udvalg af bøgerne er 
der også udviklet gratis undervisningsfor-
løb af nogle af landets bedste læremiddel-
forfattere.

Musikken spiller  
videre
Hvis man har mod på at kaste sig 
ud i onlinemusikundervisning, har 
virksomheden Musikundervisning.
dk et næsten gratis tilbud: Ring til 
50 50 12 03, så vil virksomheden 
oprette en særlig underside, hvor-
fra skolens musiklærere selv kan 
invitere deres elever. Onlineunder-
visningen dækker både sang, klaver, 
guitar, banjo, tværfløjte og en hel 
del mere. Det koster 20 kroner per 
undervisningstime til dækning af 
omkostninger. Og det stopper ikke 
her til musikundervisningen. 
Spil Smart har gjort sin musikfags-
portal gratis i denne tid. Den finder 
du på spil-smart.dk. Også sangban-
ken på dansksangdigital.dk er gratis 
under skolernes lukning.

Oversigt over 
onlinetilbud
På emu.dk er der samlet inspiration 
og vejledning til lærere og skolele-
delsens arbejde med fjernunder-
visning.

Den danske edtech-sektor, der 
producerer undervisningssoftware, 
har samlet et overblik over den di-
gitale hjælp, som mere end 48 af 
landets edtech-virksomheder har 
valgt at tilbyde gratis, på siden  
edtechdonor.dk 

Coding Pirates og Medierådet 
for Børn og Unge er ligeledes gået 
sammen om en oversigt, som børn 
og voksne sammen kan give sig i 
kast med.

Læs også
Listen over onlinetilbud og gratis forløb til din  
fjernundervisning opdateres løbende. Hold øje med  
folkeskolen.dk/1715625

Find dine fag på 
folkeskolen.dk

Folkeskolen.dk har samlet 
alle de faglige rådgiveres 
indlæg om fjernunder-
visning på en side, så du 
hurtigt kan finde dine fag 
og blive inspireret til online-
undervisning. folkeskolen.
dk/1718494
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På Skolen på Grundtvigsvej i Frederiksberg Kommune har 
ledelse og lærere aftalt, at de skal passe på med ikke at 
overbelaste eleverne med alt for mange hjemmeopgaver 
her i coronaskolelukningen. Ledelsen har meldt ud, at der 
skal være opgaver til dansk, matematik og engelsk.

Lærer og matematikvejleder Anne Mette Feldskou har 
som sine kolleger fået nogle overordnede retningslinjer fra 
ledelsen om omfanget af nødundervisningen.

»Jeg underviser i matematik, og der skal være arbejde 
til omkring halvanden time om dagen. Svarende til to lek-
tioner«, fortæller Anne Mette Feldskou i telefonen fra en 
legeplads tæt på sin bolig, mens hendes egne børn høres i 
baggrunden.

Hun er hjemme med sine to børn, Kalle på syv år, der 
går i 0. klasse, og Silje på tre år, der lige nåede at være en 
dag i børnehave, før hun blev ramt af nedlukningen. Anne 
Mette Feldskous mand, Johannes, er musiker og musiksko-
lelærer og arbejder også hjemme i disse uger.

»Vi nåede slet ikke at aftale noget på skolen lærerne ind-

byrdes, så det har vi senere gjort via mail. Og vi har netop 
talt om ikke at overbelaste eleverne. Jeg har som matematik-
vejleder sendt noget ud til kollegerne til inspiration til mate-
matik på de forskellige klassetrin«, siger hun og fortæller, at 
formen i hjemmeopgaverne er helt op til de enkelte lærere. 

Træning, ikke undervisning
Dobbeltrollen som mor og lærer gør det svært at få tid 
til det hele hjemmefra, når der også er to egne børn, der 
skal beskæftiges, oplever Anne Mette Feldskou. Hun har 
planlagt at arbejde cirka en time ad gangen og så holde 
en pause, hvor børnene skal have noget mad eller sættes i 
gang med noget nyt.

»Det er lidt stressende at være i gang på denne måde 
og meget underligt. Vi er virkelig ’på’, og det forventes, at 
vi både kan være lærere og arbejde, samtidig med at det 
skal fungere hjemme med egne børn. Vi må skrue ambi-
tionerne lidt ned. Det prøver jeg også at huske mig selv 
på«, siger hun.

»VI HAR TALT OM IKKE AT  
OVERBELASTE BØRNENE«

T E K S T :  

H E L L E  L A U R I T S E N 

F O T O :  

T H O M A S  A R N B O

Lærer Anne Mette Feldskou føler sig presset på både at stå for nødundervisning til 
sine elever og samtidig hjælpe sine egne børn derhjemme. Og så vil hun faktisk helst ikke 
kalde det, der foregår nu, for undervisning – hun kalder det for træning.

For tiden klarer matematik-
lærer Anne Mette Feldskou 
nødundervisningen fra 
spisebordet i sit hjem. Le-
delsen på hendes skole har 
meldt ud, at lærerne skal 
sende opgaver ud til ele-
verne i dansk, matematik 
og engelsk.
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Opgaverne til matematik til klasserne er sendt ud, og 
flere forældre skriver tilbage. Nogle er frustrerede over, 
at de ikke kan hjælpe deres børn eller ikke helt forstår 
opgaverne, mens andre takker for en overskuelig plan fra 
skolen midt i kaos.

»Vi har fortalt forældrene, at det, vi sender ud, er et 
bud, men at vi godt ved, at der er forskellige vilkår for at 
gennemføre arbejdet i familierne. Det kan vi jo bare se på 
os selv hjemme og med egne børn. Det, der går mest i mit 
lærerhjerte, er de elever, der ikke får støtte hjemmefra. Vi 
sender opgaverne i skoledu.dk, og vi kan jo se, hvem der 
får løst opgaverne, og hvem der ikke gør. Afhængigt af hvor 
længe dette kommer til at vare, kan det få store konsekven-
ser for dem, der kommer helt væk fra skolearbejdet«.

Men hun vil helst ikke kalde det for undervisning, så-
dan som det foregår nu:

»Jeg synes jo ikke, at vi kan kalde det, vi gør, for under-
visning. Dér bliver jeg ramt på min lærerstolthed. Det, vi 
gør, er træning af eksisterende færdigheder hos eleverne. 
Det kan det bedre kaldes«.

Underligt og skræmmende
Til hverdag underviser Anne Mette Feldskou i matematik, 
musik og idræt. Men hun har kun sendt reelle opgaver ud 
i matematik. 

Det, der går mest i 
mit lærerhjerte, er 
de elever, der ikke får 
støtte hjemmefra.

Skoleledelsen har meldt 
ud, at det forventes, at 
lærerne tjekker Aula to 
gange om dagen, men 
Anne Mette Feldskou 
mener, at hun snarere er 
derinde fem gange på en 
dag. Både fordi systemet 
er overbelastet, så læ-
rerne nogle gange ikke kan 
komme ind, og fordi hun 
arbejder i korte perioder 
fordelt over dagen.

DLF: BRUG CIRKULÆRET  
FOR SUND FORNUFT
Reglerne for nødundervisningen er flertydige. Børne- og Kulturchefforenin-
gen har på eget initiativ sendt et lynhøringssvar til Undervisningsministe-
riet, hvori de kommunale chefer påpeger uklarheder og praktiske udfordrin-
ger i de nødregler, som regulerer nødundervisning under coronalukningen 
af skolerne. Også DLF har henvendt sig til ministeriet med uklarheder i 
nødreglerne.

Formand for undervisningsudvalget i DLF Regitze Flannov opfordrer 
alle til at bruge deres sunde fornuft: »Prøv at gå i dialog lokalt og tilret-
telæg nødundervisningen, som det er muligt, og så det giver mening, i re-
spekt for at hjemmene har meget forskellige forudsætninger for at hjælpe 
børnene med hjemmearbejdet. Vi skal ikke stresse hinanden. Det her er en 
nødsituation for uddannelse. Dagsordenen er en helt anden – vi skal passe 
på hinanden og er i en sundhedskrise«.

»Jeg har nogle alternative aktiviteter såsom at løbe en 
tur i skoven, arrangere et lille orienteringsløb eller søge 
efter noget klassisk musik, som børnene skal lytte til og 
prøve at beskrive, hvordan de oplever. Eleverne kan også 
bage derhjemme. Men det kommer vi til at se nærmere 
på, hvis denne periode kommer til at vare længere end to 
uger«, mener Anne Mette Feldskou.

»Jeg tror desværre ikke, vi kan nøjes med de to uger. 
Det er meget surrealistisk og skræmmende, men der kom-
mer nok mere på. Der er alt for mange indlagte på nuvæ-
rende tidspunkt, synes jeg«.

Hendes datter på tre år hygger sig fint derhjemme, og 
det gør sønnen også – indtil videre. Men han savner sine 
klassekammerater og hverdagen.

»Han synes, det er lidt irriterende at skulle lave skole-
ting. Han har to gode venner her i gården, og vi har aftalt, 
at de tre drenge kan lege sammen. Vi har begrænset det 
til de to kammerater«.

Børnene har to oldeforældre, som de ikke kan besøge 
her under coronakrisen. De har talt om, at de ikke må 
blive syge, fordi de er gamle. Det er også derfor, man skal 
huske at vaske hænder tit, får børnene at vide. Det hand-
ler om oplysning, men uden at skræmme – for både elever 
og egne børn. 
hl@folkeskolen.dk

C O R O N A

Lærere og elever skal ikke bruge tid på at få teknikken til at fungere, før undervisningen 
kan gå i gang. Løsningerne er spækket med funktionalitet, der styrker børnenes digi-
tale færdigheder og sparer lærerne tid. Og fordi alle rettigheder og adgange er koblet 
op på et login, er der altid styr på sikkerheden. 

Microsoft Education

Det er simpelt. Det er sikkert. 
Det virker med det samme.

Nysgerrig?
Se, hvor nemt det er at implementere Microsofts  
skole-værktøjskasse, og hent inspiration til den praktiske hverdag 
i klasselokalet. Hent vores ”Simpelt og sikkert”-folder på   
aka.ms/SimpeltOgSikkert

Læs mere om Microsoft Education på microsoft.com/education eller 
skriv til det danske uddannelsesteam på uddannelse@microsoft.com. 
Her sidder vi klar til at hjælpe dig videre.

Gratis basisudgave: Få en gratis Microsoft 365 for Education-licens til hele 
skolen. Licensen inkluderer Teams, Word, Excel, PowerPoint og OneNote samt 
en masse ekstra værktøjer til klasseundervisning. 

Pædagogiske læringsværktøjer
Microsoft har udviklet læringsværktøjer, der sikrer eleverne lige 
læringsmuligheder: fx oplæsning, tekstforslag, oversættelse og tale-til-tekst. 
Værktøjerne er gratis og indbygget i de fleste Office 365-programmer. De findes 
også i bl.a. Edge og Minecraft: Education Edition. Det hele fungerer på dansk.

Høj sikkerhed
Microsoft-platformen leverer markedsførende sikkerhed (bl.a. 
2-faktorvalidering), der understøtter lovgivning såsom GDPR og beskytter data 
mod et komplekst trusselsbillede. 

Log ind, og 
du er i gang med 

det samme
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skolen. Licensen inkluderer Teams, Word, Excel, PowerPoint og OneNote samt 
en masse ekstra værktøjer til klasseundervisning. 
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læringsmuligheder: fx oplæsning, tekstforslag, oversættelse og tale-til-tekst. 
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også i bl.a. Edge og Minecraft: Education Edition. Det hele fungerer på dansk.
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mod et komplekst trusselsbillede. 

Log ind, og 
du er i gang med 

det samme
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Hvert år spytter læreruddannelsen knap 
2.000 nyuddannede lærere ud. Men sådan bli-
ver det måske ikke i år Fortsætter karantænen 
i mange uger, kan det blive mere end svært at 
nå at gøre studiet færdigt for fjerdeårsstude-
rende. Det vil betyde, at de ikke kan kalde sig 
færdiguddannede og begynde at arbejde som 
lærer til skolestart efter sommerferien. 

Det er især de studerendes sidste prak-
tikperiode, der er i farezonen. For når folke-
skolerne holder lukket, er det svært at være i 
praktik. Og de studerende kan ifølge reglerne 
ikke gøre studiet færdigt, hvis ikke de har 
gennemført deres praktik. 

Derfor krydser formand for ledernetvær-
ket for læreruddannelsen Elsebeth Jensen i 
den grad fingre for, at de inden længe igen 
må åbne dørene for de studerende.

»Nedlukningen skal ikke vare meget mere 
end en måned, før det bliver rigtig vanskeligt 
at få de studerende færdige. Vi har mulighed 
for at rykke eksempelvis undervisning, prøver 
og praktik til august for første-, anden- og tred-
jeårsstuderende, men ikke fjerdeårsstuderen-
de. For de skal jo helst ud i skolen«, siger hun.

Undervisning og eksamener kan forment-
lig klares online, vurderer formanden. 

Fjerdeårsstuderende er førsteprioriteten
Elsebeth Jensen fortæller, at fjerdeårsstude-
rende vil være den gruppe af studerende, 

uddannelsen vil prioritere højest – både nu og 
efter karantæneperioden.

Ud over at repræsentere alle landets læ-
reruddannelser er Elsebeth Jensen til daglig 
uddannelsesdekan på læreruddannelsen på 
Professionshøjskolen Via i Aarhus. Her har 
alle de studerende færdiggjort praktikken.

»Derfor mangler de kun praktikprøven, 
men den kan vi formentlig klare over Skype 
eller med en anden onlineløsning. Men der 
er nogle af de andre læreruddannelser, hvor 

man langtfra er så langt med praktikken«, 
siger hun.

Københavns Professionshøjskole er en af 
de læreruddannelser, hvor fjerdeårsstude-
rende endnu ikke er færdige med deres sidste 
praktikperiode.

»De studerende på 4. årgang hos os mang-
ler de sidste to af deres seks ugers praktik«, 
fortæller institutchef for læreruddannelsen 
på Københavns Professionshøjskolen Lis 
Madsen. 

Hun anbefaler, at de studerende fortsætter 
deres praktikperiode, hvis det på nogen måde 
er muligt for deres praktikskoler at inkludere 
dem i den igangværende fjernundervisning. 

»Jeg tror helt sikkert, at de studerende kan 
få god læring ud af at opleve, hvordan man 
håndterer sådan en krisesituation. Men det 
giver selvfølgelig ikke mening for dem, der 
slet ikke er gået i gang med deres praktikpe-
riode endnu, som det er tilfældet for vores 
tredjeårsstuderende«, siger Lis Madsen.

Studerende: Suspendér praktikken 
Men det er ikke en anbefaling, de lærerstu-
derendes organisation, Lærerstuderendes 
Landskreds (LL), støtter, lyder det fra forper-
son Rasmus Holme Nielsen. Han fortæller, at 
han har hørt om lærerstuderende, der har 
fået til opgave at observere nødpasningen, 
der fysisk foregår ude på skolerne. 

NEDLUKNING  
KAN FORVÆRRE  
LÆRERMANGLEN
Læreruddannelsen er også ramt af corona-
ned-lukningen. Professionshøjskolerne frygter, 
at mange studerende ikke vil kunne gøre deres 
studie færdigt i tide til, at de vil kunne starte  
i et lærerjob til august.
T E K S T  S E B A S T I A N  B J E R R I L

Vi skal virkelig  
forsøge at undgå  
at ende i en situation 
med en hel årgang, 
der ikke kan blive 
færdige.
Rasmus Holme Nielsen,
forperson Lærerstuderendes Landskreds
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På læreruddannelserne 
holder undervisere og stu-
derende vejret i disse uger. 
Mange lærerstuderende 
når måske ikke at få deres 
sidste praktikperiode.

Arkivfoto: Ritzau Scanpix.

»Så skal vi sidde og observere en lærer, 
der nødpasser fire-fem børn. Det kan vi ikke 
rigtigt se en god grund til«, siger han. 

I stedet mener Lærerstuderendes Lands-
kreds, at al praktik bør suspenderes, og så skal   
 

første-, anden- og tredjeårsstuderende have 
den praktik, de er gået glip af, på et andet tids-
punkt. Men praktikeksamen bør for de fleste 
studerende som planlagt ligge inden sommer-
ferien, så de kommende lærere har praktikken 
nogenlunde frisk i erindringen. 

»Vi arbejder tæt med ministeriet om at 
få udarbejdet nogle retningslinjer for, hvilke 
dispensationer der kan gives. Vores udgangs-
punkt vil være, at hvis man har gennemført 
over halvdelen af sin praktikperiode, så skal 
man have mulighed for at gå til eksamen på 
baggrund af den halvfærdige praktikperiode«.

Rasmus Holme Nielsen peger samtidig på, 
at der kan blive behov for endnu flere dispen-
sationer til fjerdeårsstuderende. 

»Det er vigtigt, at der bliver givet de nød-
vendige dispensationer i forhold til eksame-
ner, og hvor meget undervisning man skal 
have haft for at kunne gå til eksamen«, siger 
han og tilføjer, at det kan betyde, at man går 
på kompromis med, hvor godt rustede de 
kommende lærere kan nå at blive. 

»Vi skal virkelig forsøge at undgå at ende i 
en situation med en hel årgang, der ikke kan 
blive færdige og derved ikke kan søge job per 
1. august. Og tænk på, hvad det kommer til 
at betyde for antallet af lærere i folkeskolen, 
når vi i forvejen ved, at der er lærermangel«, 
siger han. 
bje@folkeskolen.dk

SÅDAN RAMMER CORONA  
LÆRERUDDANNELSEN

  Det er ikke kun de lærerstuderendes praktik, 
der bliver ramt af nedlukningen. Al undervisning 
foregår ligesom i folkeskolen på nettet. Modsat 
i folkeskolen er der imidlertid gode erfaringer på 
læreruddannelsen med fjernundervisning, da man 
har mange erfaringer fra den netbaserede lærer-
uddannelse. 

  Hvis nedlukningen af uddannelsesinstitutioner 
bliver kort, fortsætter al undervisningen med fokus 
på teori. På sigt kan de praktiske fag som idræt, 
musik, billedkunst, madkundskab og håndværk og 
design derfor blive meget påvirket, da man ikke 
kan lave en række aktiviteter og praktiske øvelser.

  Lærerstuderende, der skriver bacheloropgave, er 
desuden hæmmet af, at de offentlige biblioteker 
og bibliotekerne på uddannelserne er lukkede. Det 
kan skabe problemer med at skaffe relevant lit-
teratur. De studerende er desuden udfordret af, at 
det frabedes at mødes fysisk, selv om de eksem-
pelvis skriver bachelor sammen eller skal forbe-
rede sig på en gruppe.

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Studietur til det
gamle Østeuropa

1.850
1.398
2.048
2.695
2.580

Krakow | Fly | 5 dg/4 nt. .........

Budapest | Fly | 5 dg/4 nt. ......

Beograd | Fly | 5 dg/4 nt. ........

Sarajevo | Fly | 5 dg/4 nt. .......

Zagreb | Fly | 5 dg/4 nt. .......

Køb hos BENNS og få:
56 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf. 

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. transport i  fly på økonomiklasse, 
overnatning på hotel/hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. 
Mere info - se www.benns.dk/studietur.  

Folkeskolen under coronakrisen

Som så mange andre arbejdspladser har Folkeskolen og fol-
keskolen.dk lukket kontoret, og redaktionens medarbejdere 
arbejder hjemmefra. 

Den kommende tid kan vi derfor ikke, som vi plejer, besøge 
skoler eller deltage i konferencer. Men vi fortsætter med at 
skrive artikler på print og net – for at holde læserne opdateret 
om coronaepidemiens konsekvenser for folkeskolen og un-
dervisningen, og så vil vi selvfølgelig som altid bringe artikler 
om alt det, der stadig rører sig i skoleverdenen.

Ved redaktionens slutning af dette blad, torsdag den 19. 
marts, var det endnu ukendt, om regeringens nedlukning af 
landets skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner vil fortsæt-
te ud over de først udmeldte to uger.
msc@folkeskolen.dk
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Hastelov om nødundervisning vedtaget 
Alle bakkede op, da Folketinget i sidste uge ved-
tog hasteloven, der skal sikre nødundervisningen i 
blandt andet folkeskolen. Loven rummer en såkaldt 
solnedgangsklausul, der betyder, at den automatisk 
ophører 1. marts 2021, 
men at Folketinget skal 
genbehandle loven til ef-
teråret. Det kan tilskrives 
et revisionsforslag til det 
oprindeligt fremsatte lov-
forslag, som Venstre fik 
med under behandlingen.

Selv om alle skolens 
aktører bakker fuldstændig 
op om nødlovgivningen, 
har flere af dem dog fundet 
problematiske elementer. 
Ikke mindst nødlovens regler om registrering af elev-
fravær giver rynkede pander.

»For folkeskolen kan der for eksempel fastsættes 
regler om, at fravær fra nødundervisningen ikke regi-
streres og indberettes«, lyder det i svaret fra under-
visningsministeren til Dansk Folkeparti – ministeren 

understreger dog, at det ikke ændrer på skolernes 
forpligtelse til at føre tilsyn med, at eleverne delta-
ger i nødundervisningen. Det betyder altså, at ingen 
forældre risikerer at blive trukket i børnechecken, 

fordi deres børn har for stort fra-
vær.

Men hvad vil det i det hele ta-
get sige at være fraværende, når 
man ikke skal møde ind et sted? 
Og hvordan sikres det, at elever 
ikke er fraværende? Det spørger 
skoleledernes formand, Claus 
Hjortdal, om: »Det er en håbløs 
post, de har sat os på dér – men vi 
må gøre det så pragmatisk, som vi 
kan, og så må vi samle op på det 
bagefter«.

Også lovens krav om, at praktisk orienteret un-
dervisning skal udskydes og gennemføres, kommer 
til at medføre vanskeligheder, forudser flere aktører. 
Det kan være timer i håndværk og design eller idræt, 
som er svære at gennemføre som fjernundervisning.
ebm@folkeskolen.dk

Nødlov giver  
undervisnings-
ministeren store 
muligheder
Nødlovgivningen vedrø-
rende coronalukningen af 
skolerne lægger vægt på, 
at eleverne ikke skal stilles 
ringere, end de ville have 
været, hvis deres skolegang 
forløb som normalt. Derfor 
er der en lang række tiltag, 
som undervisningsministe-
ren kan tage i brug, blandt 
andet ophøje standpunkts-
karakterer til prøvekarak-
terer, ændre på antallet 
af prøver, som indgår i en 
eksamen, ligesom det også 
er muligt at nedregulere 
minimumstimetallet. Også 
krav om, at lærere skal have 
undervisningskompetence i 
de fag, de underviser i, kan 
fraviges.

»Som det er lige nu, har 
ministeren i og for sig fået 
hjemmel til næsten at gøre 
alt. Det er svært at sige, 
hvad det vil få af betydning. 
Det kommer an på, hvor 
lang tid det vil vare. Og om 
det bliver nødvendigt eller 
ej«, siger Jesper Støier, sko-
le- og uddannelsespolitisk 
chef i Danmarks Lærerfor-
ening (DLF). 

Hverdag med morgensang

På Absalonskolen, Holbæk By Skole, har lærer Lone 
Christiansen optaget en række videoer med mor-
gensang og musik, for at eleverne i indskolingen ikke 
skal gå glip af det faste morgenritual på skolen. Hver 
morgen på skoledage klokken 7.45 bliver en ny video 
tilgængelig. Andre kan også følge playlisten, opfordrer 
Lone Christiansen. 

Find videoerne på folkeskolen.dk/1717580

Uni-login udsat  
for angreb
Uni-login blev i sidste uge ramt af et 
større angreb, hvor folk udefra med vilje 
forsøger at overbelaste en hjemme-
side, så siden ikke kan svare eller bryder 
sammen, oplyser Børne- og Undervis-
ningsministeriet. Det skabte store fru-
strationer hos mange af de hjemsendte 
700.000 lærere og elever, der forgæves 
forsøgte at tilgå Uni-login, som blandt 
andet bruges til at logge ind på intranet-
tet Aula og digitale skoletjenester.

»For folkeskolen kan der for 
eksempel fastsættes regler 
om, at fravær fra nødunder-
visningen ikke registreres  
og indberettes«.
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NØDBEREDSKABET BESTÅR  
AF 11 LÆRERE – MED RESERVER

Torsdag i sidste uge var der kun mødt to elever op til nødpasning hos Frederik Buch Petersen på Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg.

Kommunerne skal tilbyde nødpasning til elever i de mindste 
klasser, hvis forældre ikke har mulighed for at være hjemme.

»Allerede i skolegården var det underligt. Der 
var ingen børn, og jeg var den eneste, der gik 
ind på skolen«, fortæller Frederik Buch Peter-
sen, der er lærer på Skolen på Grundtvigsvej 
i Frederiksberg Kommune. Så mødte han et 
par børn, der var på vej hjem igen, fordi »der 
var ingen i klassen« – som de sagde på vej ud. 

Nødberedskabet på skolen er sammensat 
af ledelsen og består af 11 lærere. Nogle skal 
være reserver, hvis andre bliver syge. Kriteri-
erne for valg af lærere til nødberedskabet er, 
at de bor tæt på, ikke har familie, ikke er kri-
tisk syge eller gravide. Og så har nogle lærere 
selv meldt sig.

Frederik Buch Petersen blev uddannet læ-
rer for to år siden og har arbejdet på Skolen 
på Grundtvigsvej siden. Han underviser i en-
gelsk, idræt, svømning og dansk. Han mødte 
op de to første dage i nødberedskabet, hvor 
de var fire lærere om fem børn. I slutningen 
af den første reelle hjemmearbejdsuge stod 
Frederik Buch Petersen igen for nødpasnin-
gen – der var kun to børn på skolen.

»Det er så underligt. Første dag ventede vi 

sammen i køkkenet på, at der skulle komme 
flere. Da der ikke kom flere, satte vi eleverne 
i gang med matematik. De var fra 3., 4. og 5. 
klasse. Bagefter havde vi alternativ engelsk 
med mig som lærer. Vi talte sammen på en-
gelsk om hverdagsting«, siger Frederik Buch 
Petersen og fortæller, at børnene hygger sig 
og er glade. De skrev deres eget skema op på 
tavlen. Dagen sluttede med en film.

Frederik Buch Petersen skal foruden at 
være i nødberedskabet også sørge for fjernun-
dervisning til sine engelskelever.

»Jeg har lagt en engelskopgave ud til mine 
elever. Halvdelen har løst den. Der er også en 
ekstra opgave, men vi hører jo fra forældre, 
at børnene bliver presset. At der er mange 
opgaver, så jeg venter lidt. Men jeg laver ger-
ne nogle flere opgaver. Eleverne skal arbejde 
i dansk, engelsk og matematik, og så skal de 
skrive dagbog hver dag«. 
hl@folkeskolen.dk

UNDER ÉN 
PROCENT  
ER I NØD- 
PASNING 
Meget få forældre har brug 
for nødpasning i skolen. 
Det viser en rundspørge 
til landets kommuner. På 
skoleområdet er det under 
en procent af børnene 
i 0.-3. klasse, der i den 
første uge af coronaned-
lukningen har benyttet sig 
af skolernes nødpasning. 
Tallet kan også dække over 
lidt ældre børn fra særligt 
udsatte familier eller ældre 
børn, hvis forældre har 
afsøgt alle andre mulighe-
der for alternativ pasning, 
oplyser KL.

Fotos: Claus Arnbo
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T E K S T :  S T I N E  G R Y N B E R G  ·  F O T O :  B O  T O R N V I G

Hvert år holder Lindevangskolen på Frederiksberg 
litteraturfestival for hele skolen inklusive 0. klasse og 
specialrækken. Det er PLC-medarbejderne Maria-
Louise Bjerrum og Lisa Gardum Andersen, der  
arrangerer, og så snart det er overstået, går de i gang 
med at planlægge, hvad der skal ske næste år. 

Litteratur  
  giver 
    mening.  
Det gør  
virkeligheden  
   ikke altid

Forfatter Adam O.  
til litteraturfestival

Gendigtning. »Vi har prin-
tet 1.005 stykker papir«, 
lyder det, da Maria-Louise 
Bjerrum træder ind ad dø-
ren gennem et gardin af 
kopipapirer med sort printet 
tekst. En del af de 1.005 
ark dekorerer klasselokalet, 
mens resten er delt ud til 
skolens øvrige elever. I år 
har 7. klasse arbejdet med 
bogen »Grimm« af Ken-
neth Bøgh Andersen og 
Benni Bødker, og ligesom 
de to forfattere har eleverne 
gendigtet de klassiske 
folkeeventyr. Eleverne har 
blandt andet gjort de tre 
små grise til glædespiger, 
og Klods Hans er kommet 
i tvivl om sin kønsidentitet 
og seksualitet.
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PLC
KOM I GANG  
MED  
LITTERATUR-
FESTIVAL  
•  Start i god tid. På 

Lindevangskolen er 
programmet for næste 
års festival på plads 
inden sommerferien – 
og inden årsplaner bliver 
lagt. Festivalen finder 
sted i uge 9 året efter.

•  Start småt. Alle sko-
lens årgange behøver 
ikke at være med fra 
starten.

•  Brug din lokale CFU. 
PLC-medarbejderne 
bag Lindevangskolens 
litteraturfestival, Maria-
Louise Bjerrum og Lisa 
Gardum Andersen, er 
løbende i kontakt med 
deres CFU om indkøb af 
bøger i klassesæt.

•  Tænk ud af boksen. 
Glem alle tanker om, at 
noget litteratur er »un-
derlødigt«, når der skal 
vælges værker.

•  Forfatterbesøg er 
godt – men kan und-
væres. Selv om forfat-
terbesøg er populære 
blandt eleverne, kan 
man godt lave meget af 
det samme, som Lin-
devangskolen gør, uden 
at få en forfatter eller 
illustrator ud.

•  Klæd kollegaerne 
på. Hold minikurser for 
dine kollegaer, hvor du 
kommer med input til, 
hvordan de for eksem-
pel kan arbejde med de 
konkrete værker. 

Litteratur  
  giver 
    mening.  
Det gør  
virkeligheden  
   ikke altid
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Bandeord. 1.-klasserne 
har arbejdet med Thomas 
Brunstrøms bogserie om 
Sally og hendes pinlige og 
storbandende far. De har 
skrevet alle de bandeord 
ned, som de kender – og 
det er ikke så få – og lagt 
dem i skotøjsæsker. Nu 
er det så meningen, at 
ederne skal blive der, men 
ikke alle eleverne er helt 
tilfredse med den aftale. 
For som en siger: »Det var 
luksus med en bandetime 
i skolen«. Til gengæld har 
der været stor glæde over 
at opleve, at Sally og hen-
des far findes i virkelighe-
den (i form af forfatteren), 
og over at eleverne var de 
første i verden til at høre 
den nyeste Sally-historie.

Rockstjerner. Lisa Gardum Andersen (til venstre) og Maria-
Louise Bjerrum har fundet en bog per årgang, som eleverne 
arbejder med under litteraturfestivalen. En central del af 
ugen er forfatterbesøgene. I år kom blandt andre Benni Bød-
ker, Lars Daneskov og Sarah Engell forbi. 

»Det er ikke svært at få forfatterne til at komme«, siger 
Lisa Gardum Andersen. »Dels er vi ude i god tid, dels er det 
rygtedes i forfatterkredse, at vi er et fedt sted at besøge. 
Vores børn er godt forberedt, og det giver et andet møde med 
kunstneren«. »Og så bliver de jo nærmest en slags rockstjer-
ner i vores elevers øjne«, tilføjer Maria-Louise Bjerrum.
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Skraldelandskab. Litteraturfestivalen skal præsentere eleverne for nye bøger. »Vi tager tit udgangspunkt i bøger, som 
eleverne kunne finde på at læse i deres fritid«, fortæller Lisa Gardum Andersen. »En bog som ’Den rustne verden’ tror jeg 
ikke er tænkt til skolebrug, men den har mange gode kvaliteter og kan sagtens være relevant i undervisningen«.  
»Den rustne verden« af Adam O. handler om en dystopisk fremtid, hvor Danmark er dækket af skrald. Lindevangskolens 
5.-klasser har blandt andet lavet skraldelandskaber. Her er skolens legeplads begravet i dynger af affald. 

Billedfortælling. 3.b 
har, inspireret af Anna 
Jacobina Jacobsens ord-
løse billedbog »Ø«, skabt 
deres egen ordløse bil-
ledfortælling. De har vendt 
alle klasselokalets borde 
om på højkant, arrangeret 
dem, så de danner en sti, 
og hængt billederne op, så 
»læseren« ser billederne 
i den rigtige rækkefølge. 
Flere elever går turen med 
mobilen tændt, så de kan 
optage en film af fortæl-
lingen, som forældrene 
kan se derhjemme.  

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I   
FÆLLESSKABET 
Det faglige netværk PLC er for 
ansatte og alle andre med inte-
resse for skolernes pædagogiske 
læringscentre. I netværket på  
folkeskolen.dk/plc får du artikler 
og ny viden om PLC, ligesom du 
kan dele erfaringer og holdninger 
med de 379, der allerede følger  
netværket. 
 
folkeskolen.dk/plc
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Brugstyveri er  
helt i orden

○ ANMELDT AF:  LARS STUBBE ARNDAL

Det er sjældent, at man hører direkte opfordringer 
til brugstyveri. Ikke desto mindre er det den bæ
rende tanke i en ny antologi, »Litteratur i brug«. Det 
er litteraturprofessor Dan Ringgaard, der kommer 
med den uhørte opfordring, da han skal indkredse, 
hvad der kendetegner nogle af de nye tendenser i 
litteraturforskningen, som antologien fremlægger 
et første samlet dansk bud på. At brugstyveriet er 
i orden ifølge Ringgaard, skyldes, at det jo faktisk 
er meningen, at litteratur skal bruges. Hvis de lit
terære værker ikke bringes i kredsløb eller indgår i 
netværk af læsere, så dør litteraturen.

Derfor skal vi ifølge antologien mere spørge 
til, hvad vi gør med litteraturen, end hvad vi for
står ved den. Bogen placerer sig i en postkritisk 
strømning, der søger alternativer til den mistan
kens hermeneutik, som har været dominerende i 
litteraturteorien op gennem det 20. århundrede: 
Teksterne skulle analyseres for at afdække skjulte 
strukturer eller uudtalte betydninger, som nogle 
gange tilmed var så godt skjult, at selv ikke forfat
terne til teksterne kunne se dem. Litteraturteore
tikerne stod i kø for at komme med de bedste bud 
på tekstdetektivernes værktøjskasse, og eleverne 
skulle trænes i at læse mellem linjerne, bag om 
linjerne, finde skjulte strukturer og udlægge meta
forer … de skulle kort sagt længere ind.

Nu handler det ifølge antologien ikke så 
meget om at komme længere ind, men måske 
i højere grad at gå med teksterne. Go with the 
flow, kunne man sige med et begreb fra jazz
improvisationer, hvor man netop for at lave den 
eminente solo skal leve sig ind i musikken. »Lit
teratur i brug« handler om, hvordan vi som læ
sere i langt højere grad kan lade os føre med af 
teksten og bringe os i spil i mødet med den ved 
at tænke den i forhold til forskellige netværk. I 
stedet for den klassiske nykritiske nærlæsning 
kan man træne (de tidligere højbetændte) læse
former som fjernlæsning, overfladelæsning eller 
mellemlæsning.

Grebet fungerer som en døråbner. For når det 
handler om brugen af litteratur, betyder det, at 
læsning ikke længere er et eksotisk anliggende, 
som kun dansklærere og tekstanalytikere dyrker 
i særlige rum (i danskundervisningen i skolen el
ler på forskerkontoret på universitetet). Nej, det 
legale brugstyveri kan netop foregå i mange for
mer for netværk. Eller sagt med en formulering fra 
bogen: Forskellen på strandlæsning og akademisk 
læsning forsvinder. Det demonstrerer antologien 
solidt gennem en række eksemplariske artikler om 
brugen af litteratur i for eksempel medicin, politik, 
socialt arbejde og meget mere.

En af artiklerne stiller skarpt på skiftets be
tydning for litteraturundervisningen i skolen og 
demonstrerer, hvordan undersøgende tilgange 

i litteraturpædagogikken kan åbne feltet på ny. 
Perspektivet er særdeles velkomment: De mest 
anvendte læremidler i skolen rummer masser af 
opgaver til tekstanalyser, som er løsrevet fra en 
samlet fortolkning af teksterne. Spørgsmålet om, 
hvad eleverne kan bruge litteraturen til i deres 
eget liv, glider tit i baggrunden. Bogens forfat
tere ville slå på, at eleverne i langt højere grad skal 
mærke efter, hvad litteraturen gør ved og for dem.

For dansklæreren er der masser af stof til ef
tertanke i bogen. Det er paradoksalt nok ikke en 
brugsbog med opskrifter på konkret undervis
ningspraksis. Men den anviser nye mulige stier, 
som man selv kan udforske ved at sætte littera
turlæsningen i spil i forhold til nye netværk. 

Litteratur i brug

•  260 kroner

•  365 sider

•  Spring

D A N S K

… i hvert fald så længe det gælder litteraturen. Sådan lyder en  
oplivende påstand i en ny antologi om litteraturen i brug.

I stedet for den klassiske 
nykritiske nærlæsning kan man 

træne (de tidligere højbetændte) 
læseformer som fjernlæsning, 

overfladelæsning eller 
mellemlæsning.

folkeskolen.dk/fag

  DANSK- 
UNDERVISNING

   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  O M

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

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

folkeskolen.dk/dansk

Pernille Aisinger, ansvarlig for det faglige netværk Danskundervisning 
pai@folkeskolen.dk

Tip os:
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Undervisningsministeren erkender, at udviklingen af test 
med tre formål var en umulig opgave. 

Udskiftningen af de nationale test kan 
komme til at betyde endnu flere test i 
folkeskolen. Sådan må tolkningen være, 
efter at Folketinget tirsdag i forrige uge 
førstebehandlede lovforslaget om at gøre 
de nationale test frivillige i år for største-
delen af skolerne. Her lød det nemlig fra 
børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet), 
at det er oplagt at udskifte de nuværende 
test med flere forskellige test.

»De nationale test har forsøgt at gøre 
tre ting på én gang, og på den måde gav 
vi de fagfolk, der skulle udvikle testene, 
en umulig opgave«, lød det fra ministeren.

»De nationale test har både skul-
let være et pædagogisk redskab, skullet 
bruges til tilbagemeldinger til forældre 
og som et styringsredskab, altså et sted, 
hvor man som kommune kunne følge 
med i, hvordan det går med egne skoler. 
De forskellige partier vægter de tre ting 

forskelligt«, sagde ministeren videre i fol-
ketingssalen.

Ministeren mente, at netop forskel-
len i vægtningen har været en væsentlig 
årsag til den polariserede debat om te-
stene. Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil 
har forligskredsen dog nu fundet en fæl-
les forståelse af, at alle tre ønsker til, hvad 
testene skal kunne, er legitime.

»Den næste erkendelse, vi skal have, 
er så, at det ikke er sikkert, at det er det 
samme redskab, vi skal bruge til at opnå 
alle tre mål«, fortsatte hun.

»Fordi redskaber, der skal kunne dæk-
ke over alle tre så forskelligartede ting, har 
det med at vægte det ene frem for det 
andet eller det tredje«.

Regeringen har forpligtet sig til at 
fremlægge et forslag til et nyt evalu-
erings- og bedømmelsessystem senest til 
sommer. 
sga@folkeskolen.dk

Minister:  
Nye nationale test kan betyde  
flere forskellige testformer

12. marts 2020 | kl. 14.36

5. marts 2020 | kl. 11.11

Bondo: Hvorfor skal »ringeste« skoler tvinges til de nationale test
Der er intet statistisk belæg for at tvinge 
skoler med de laveste karakterer i dansk og 
matematik til at tage de nationale test. Der-
for efterspørger lærernes formand en forkla-
ring fra politikerne. 

»Foreningen beklager, at frivilligheden ikke 

gælder for alle skoler, og stiller os uforstående 
over for, at det er de 20 procent ’ringest præ-
sterende skoler’, der undtages frivilligheden, 
da testresultaternes usikkerhed på elevniveau 
omfatter alle elever. Foreningen noterer sig, at 
forslaget savner en klar begrundelse for, hvor-

for de 20 procent skoler skal være undtaget 
frivilligheden i indeværende skoleår«, skriver 
Danmarks Lærerforenings formand, Anders 
Bondo, i et høringssvar til det lovforslag, der i 
år skal gøre de nationale test frivillige for ho-
vedparten af landets skoler. 
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»Bondo og Zieglers vigtigste opgave er  
at sende et signal til Christiansborg«  
På Heibergskolen er ledelsen og lærere 
enige. De igangværende forhandlinger 
bør blive første skridt på vejen tilbage 
mod en genetablering af respekten for 
lærerne. En vej, der bør føre videre til 
Christiansborg. Lærerne skal undervise 
mindre, have mere forberedelsestid, 
og så bør der komme større fokus på 
tværfagligt samarbejde. Sådan lyder 
souschef på Heibergskolen på Østerbro 
i København Jacob Jensbys største øn-
sker til resultatet af de forhandlinger, 
som Anders Bondo Christensen og Mi-

chael Ziegler tog hul på i forrige uge og 
fortsætter trods coronanedlukningerne. 

Ønskerne betragter han imidlertid 
ikke som andet end, ja, ønsketænkning. 
For fornuften siger ham, at man nok bør 
erkende, at man bør stile efter mindre. 
»Hovedsignalet fra forhandlingerne skal 
være, at respekten for professionen 
skal tilbage. Det er mit største ønske. 
Sker det, vil jeg med sindsro se frem 
mod de næste mange forhandlinger og 
tænke, at der er håb«, fortæller Jacob 
Jensby.

11. marts 2020 | kl. 04.03 

16. marts 2020 | kl. 15.59 

Lærernes arbejdstidsforhandlinger fortsætter

DLF og KL satser på at komme i mål 
med forårets arbejdstidsforhandlinger 
senest 27. april trods coronanedluknin-
gen af landet. Det fortæller formand for 
overenskomstudvalget i DLF Gordon 
Ørskov Madsen. »Processen fortsæt-
ter indtil videre. Vi skruer de fysiske 
møder ned til et absolut minimum og 
med få deltagere i store rum, hvor vi 

sidder langt fra hinanden. Vi tager alle 
de forholdsregler, vi kan tage, i henhold 
til Sundhedsstyrelsens henstillinger. 
Så klarer vi den også via telefonmøder 
og Skype-møder og andre former for 
møder, ligesom vi gør i andre sammen-
hænge. Og så tager vi løbende bestik 
af situationen«, siger Gordon Ørskov 
Madsen. 
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Foto: Sebastian Bjerril

Jette Lentz  
ny formand for skolepsykologerneFIK DU  
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Ved Det Grønne Bord
Folkeskolens 
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PTV film
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Eleverne i 1.b 
hører, hvad de 

skriver
Metoden lytteskrivning lader eleverne 
lytte til det, de skriver, og eksperimentere 
med stavningen, indtil ordet lyder rigtigt.  

På den måde lærer de, hvordan bogstaver  
og lyd hænger sammen.
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Jeg vil skrive Sally. Er der en, som 
kan hjælpe mig med det første 
bogstav i Sally«, spørger læsevej-
leder Anita Mortensen eleverne 
i 1.b.

En pige foreslår s, og da Anita Mortensen 
taster bogstavet ind, toner det ikke alene 
frem på klassens elektroniske tavle. Eleverne 
kan også høre computeren sige et langt sss… 
Og da der kommer et a på, fortæller compu-
teren, at sammensætningen siger »sa«.

»Næste lyd, hvad er det«, spørger læse-
vejlederen på Bjergmarkskolen i Holbæk og 
bliver foreslået l. Det lyder stadig rigtigt, men 
da en elev mener, at næste bogstav må være 
y, kan klassen høre, at der er noget galt.

T E K S T :  

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

F O T O :  

T H O M A S  A R N B O

»Det lyder forkert, fordi Sally staves med 
to l’er«, siger en dreng fra bordet foran Anita 
Mortensen.

Saly – Sally. Det er ikke til at se, at navnet 
staves med dobbeltkonsonant, når man går i 
1. klasse og ikke lige ved, hvordan navnet ser 
ud på skrift. Men med programmet Panda 
Lytteskriver kan man både få læst bogsta-
vernes navne og standardlyde op under 
skrivningen og høre, hvordan de lyder, når 
de bliver sat sammen. Den auditive feedback 
spiller med andre ord på elevernes kendskab 
til, hvordan et ord skal lyde, frem for hvordan 
det skal se ud.

Eleverne i 1.b har fået læst »Dengang Sallys 
far var dreng« op. Sammen med klasselærer 
Pia Munk har læsevejleder Anita Mortensen 
valgt fire illustrationer fra bogen, og eleverne 
skal skrive en tekst om, hvad der foregår på 
tegningerne.

Selv om Panda Lytteskriver giver eleverne 
mulighed for at ændre i stavningen, indtil et 
ord lyder rigtigt, betyder det ikke nødvendig-
vis, at de staver korrekt:

»Sally og Eddy sætre kryser om det de vil 
have i julegave far komer ine i stuen far ser 
sally at hun her sættet krys rount om næsten 
allt hun har mage hun skal have til jul«, skri-
ver en pige.

Pia Munk accepterer, at eleverne staver 
forkert. »De skal få lyst til at skrive, og hvis 
programmet ender som en fejlfinder, kan 
eleverne blive bange for at skrive forkert«, 
siger hun. 

Eleverne får meget ud af at lytteskrive, 
vurderer Anita Mortensen og giver et eksem-
pel med en elev, som trykker på d, da hun vil 
skrive Barbie-dukke.

»Da det lyder forkert, ved hun godt, at Bar-
bie begynder med b, og da hun når til dukke, 
vælger hun uden videre et d«, fortæller læse-
vejlederen.

Forskellige former for hjælp
»Jeg orker ikke at være giraf. Giraf kan ikke 
andet end at læse ord og smide i skraldespan-
den. Jeg har været giraf i lang tid, og jeg tror, 

at jeg skal være det i resten af mit liv«, siger 
en dreng.

Modstræbende tager han sit headset på. 
Det varer dog ikke længe, før han opdager, at 
giraffen alligevel kan tilbyde ham noget. 

»Prøv at høre, hvor hurtigt den siger or-
det«, siger han begejstret og rækker hørebøf-
ferne til klassens pædagog.

Lytteskriver kan bruges fra børnehave-
klasse til 3. klasse, og eleverne kan få forskel-
lige former for hjælp. Det strækker sig fra 
oplæsning af bogstavnavne til løbende oplæs-
ning af det, eleverne skriver. Det er vigtigt, at 
elevene arbejder på det niveau, som passer 
til deres skriveudvikling, understreger Anita 
Mortensen.

»Giraf-indstillingen læser ordet højt, men 
hvis eleven ikke er så langt i sin skriveudvik-
ling, at han kan rette ordet, hvis det lyder 
forkert, gavner det ham ikke«, siger læsevej-
lederen.

Pia Munk gennemførte en staveprøve med 
lydrette og ikkelydrette ord for at vurdere, 
hvor i programmet den enkelte elev i 1.b 
skulle begynde, da hele årgangen havde et 
fireugersforløb med lytteskrivning i efteråret. 
Nu er eleverne i gang med nye fire uger. 

»Jeg gennemfører en ny prøve inden for 
en uge, og så er der forhåbentlig nogle, som 
er nået et skridt videre og kan skifte niveau«, 
siger klasselæreren og betoner, at det er 
vigtigt, at eleverne skriver tekster, de kan re-
latere sig til.

»De fortæller eller genfortæller noget. Det 
kan være at sætte ord på en fælles oplevelse 
eller som i dag at skrive ud fra en bog, de 
kender. Vi rammer opgaven ind, så den frem-
mer deres lyst til at skrive, og her virker det 
godt med illustrationer fra bogen«, siger Pia 
Munk.

Fem-seks elever i 1.b skriver længere 
tekster, men de fleste holder sig til en-to sæt-
ninger.

»Vi har arbejdet med at sætte bogstaver 
sammen til et ord og med at sætte flere ord 
sammen til en sætning. Derfor synes ele-
verne, at de kan gå videre til næste billede, 

»

E001720-0013 p26-31_FS0620_Lytteskrivning.indd   27 19/03/2020   14.13



DA N S K

28 /  F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 2 0

når de har skrevet én sætning. Det er så vo-
res opgave at få dem til at skrive en sætning 
mere«, siger Pia Munk.

Igen skal undervisningen differentieres, 
så næste gang tager Anita Mortensen ele-
verne på det høje Panda-niveau ud af klassen 
og sætter fokus på, hvordan de kan bruge 
den løbende oplæsning til at stave og skrive 
endnu bedre.

Ideen udspringer af it-rygsækken
Ideen til Panda Lytteskriver udspringer af 
Bent Saabye Jensens arbejde med ordblinde 
elever som læse- og it-konsulent på Center 
for Specialundervisning i Holbæk. I dag er 
han selvstændig konsulent i læsning, tekst, 
teknologi og didaktik.

»Da udbredelsen af it-rygsækken tog fart 

Lydstøtte på  
fire niveauer

Lytteskrivning er et evaluerende program, hvor 
lærer og elever får respons på det  

niveau, der svarer til elevens skriftsproglige ud-
vikling. I alt kan programmet indstilles  

på fire niveauer:

➊ 
Egern:  

En elev, som er usikker på bogstavernes navne, ind-
stilles på egern, der kun giver bogstavnavne som 

lydstøtte. Her arbejder eleven, indtil han er sikker i alle 
bogstavnavne. 

➋ 
 Delfin:  

Er eleven derimod usikker på bogstavernes standard-
lyde, vælges delfin som niveau, og eleven modtager 
disse lyde som feedback. Nogle elever har svært ved 

at huske det, de vil skrive, fordi de bruger al deres 
opmærksomhed på skrivningen. Derfor kan de indtale 
teksten, inden de går i gang, så de kan høre den, hvis 

de glemmer den.

➌ 
Giraf:  

Dette niveau er for elever, som ikke er langt nok frem-
me i deres skrivning til, at de kan profitere af løbende 
oplæsning, men de kan få læst enkelte staveforsøg 

op ved at dobbeltklikke på ordet. De kan også indtale 
det, de vil skrive, og få læst det op. 

➍ 
Panda:  

Her behersker eleverne det alfabetiske princip, de 
staver godt, og deres tekster kan læses af andre. 

Eleverne modtager løbende oplæsning under skriv-
ningen, hvor de enkelte sproglyde samles op. De kan 

desuden få hele teksten læst i sammenhæng.

omkring årtusindskiftet, gik det op for mig, 
at ordblinde ikke kun fik læst tekster op. De 
blev også bedre til at stave og skrive, mens 
de ikke flyttede sig med traditionel undervis-
ning. Så der måtte ligge et potentiale i at give 
alle elever adgang til læse-skrive-teknologi«, 
siger Bent Saabye Jensen, som sammen med 
adjunkt Stine Engmose fra læreruddannelsen 
i Vordingborg har udviklet Lytteskriver for 
Nationalt Videncenter for Læsning med støtte 
fra Undervisningsministeriet.

Han understreger, at Lytteskriver er bereg-
net til almenundervisningen i indskolingen. 
Ældre ordblinde elever kan dog også bruge 
det.

»Lytteskriver er ikke et kompenserende 
redskab til at skrive færre stavefejl. Det er et 
læringsprogram, som øger elevernes viden 
om bogstaverne og deres lyde, når de skriver 
frie tekster, børnestaver eller arbejder med 
opdagende skrivning. Programmer som CD-
ord og AppWriter kan læse ord op, men her 
kan eleverne få løbende oplæsning, så de kan 
modellere med ordet, indtil det lyder rigtigt«, 
siger han.

Det har derfor været afgørende for Bent 

Saabye Jensen at indrette programmet, så det 
tager højde for, at dansk er det tredjemest 
uregelmæssige skriftsprog i Europa kun over-
gået af engelsk og portugisisk.

»På dansk repræsenterer bogstaverne kun 
deres standardlyde i 60 procent af tilfældene. 
For ’e’ er det helt nede på 11 procent. Så det 
har været en særlig udfordring at udvikle et 
program, som læser korrekt op, så det kan 
få eleverne til at reflektere over den kon-
tekstafhængige udtale og stavemåde«, siger 
konsulenten, som har udviklet programmet 
gennem tre års didaktisk arbejde.

Eleverne skriver, fordi de har noget på 
hjerte, men lydfeedbacken fastholder deres 
fokus på sprogformen, tilføjer han og for-
klarer: »I lytteskrivning tilegner eleverne sig 
skriftsproget på samme måde, som da de 
lærte at tale. Dengang var mor og far spejlet, 
og nu er det Lytteskriver«.

I en effektundersøgelse af lytteskrivning 
blev en gruppe elever fra 1. klasse undervist 
sammen, men kun eleverne i forsøgsgruppen 
fik auditiv feedback på deres tekster. Efter 
seks skriveseancer stavede de bedre end kam-
meraterne i kontrolgruppen.

Det gavner alle elever 
at få auditiv feedback. 
Programmet kan dog 
ikke bære skriveun-
dervisningen alene, 
vurderer læsevejleder 
Anita Mortensen.
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VIDEO. Se, hvordan to elever  
sammen reflekterer over, hvordan 
de staver til skov, på  
folkeskolen.dk/1718094

»Det er ganske vist ikke forskning, men un-
dersøgelsen viser, at programmet hjælper ele-
verne på rette vej«, siger Bent Saabye Jensen.

Fordel at arbejde to og to
For at høre, hvordan eleverne tænker, når de 
skriver, satte Bent Saabye Jensen dem sam-
men parvis under udviklingen af Lytteskriver. 
Her fandt han ud af, at der er en effekt i at 
lade dem diskutere indbyrdes, hvordan et ord 
skal skrives, fordi det gør deres refleksioner 
synlige for dem. Derfor anbefaler han, at 
elever lytteskriver to og to.

Så vidt er de ikke kommet i 1.b på Bjerg-
markskolen, som er en afdeling af Holbæk By 
Skole.

»Det kunne vi sagtens have gjort, og det 
kommer vi også til. I dag ser jeg flere, som 
forsøger at inddrage deres sidemakker, men 
det kræver, både at eleverne er trygge ved at 
bruge programmet, og at de kan dele deres 
fonologiske indsigt. Jeg kan sætte dem sam-
men, så de er på nogenlunde samme niveau, 
og udfordre dem på den måde«, siger Pia 
Munk. 

At det gavner alle elever at få auditiv feed-
back, er klasselæreren og læsevejleder Anita 
Mortensen enige om. Men programmet kan 
ikke bære skriveundervisningen alene.

»De allerskrappeste elever kunne måske 
nøjes med lytteskrivning, men de fleste har 
brug for at blive undervist i bogstaver, bog-
stavlyde og endelser som ’løbe’ og ’løber’ på 
traditionel vis. Men jeg har ikke undervist i 

»Eleverne skal få lyst til 
at skrive, så det er i orden, 
at de staver forkert. Hvis 
programmet ender som 
en fejlfinder, kan de blive 
bange for at skrivet«, siger 
klasselærer Pia Munk.

Lyttestaver
Bent Saabye Jensen har også udviklet læ-

ringsprogrammet Lyttestaver. Det indeholder 
en række opgaver, som træner elevernes 

kendskab til bogstaver, syntese og stavning af 
endelser og højfrekvente ord.

Eleverne modtager lydstøtte, mens de løser 
opgaverne, enten som bogstavnavne, bog-
stavernes standardlyde eller som løbende 

oplæsning. 

Lyttestaver evaluerer elevernes besvarelse og 
angiver deres skriftsproglige udviklingstrin, og 
dermed hvilket af de fire indstillinger i Panda 

Lytteskrivning de skal anvende, når de lyt-
teskriver. 

Lyttestaver og Panda Lytteskriver kan bruges 
uafhængigt af hinanden, så læreren kan også 

vælge et testredskab til at finde elevernes 
skriftsproglige udviklingstrin.

dobbeltkonsonanter endnu, og alligevel kan 
mange af eleverne høre, hvad der er galt, når 
de skriver ’Saly’ eller ’Edi’«, siger Pia Munk.

Bent Saabye Jensen er enig i, at eleverne 
ikke kan klare sig med Lytteskriver.

»Eleverne kan tilegne sig lydfølgereglerne 
ved at skrive, og lytteskrivning tilfører et ele-
ment til den proces. Samtidig frigør det re-
surser. Det er som at have en ekstra voksen i 
klassen. Men vi får ikke den motoriske indlæ-
ring med. Der er en klar effekt i at skrive med 
en blyant, så det skal eleverne stadig gøre«, 
siger Bent Saabye Jensen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Forsker:
Oplæsningsstøtte svarer til  
massiv opbakning fra læreren
Skrivning af små lydrette ord med oplæsningsstøtte understøtter traditionel 
skriveundervisning, viser adjunkt Stine Engmoses ph.d.-afhandling.

L ad det være sagt med det samme. Adjunkt Stine 
Engmose fra læreruddannelsen i Vordingborg 
har været med til at udvikle Panda Lytteskriver, 
men det er ikke det program, hun har forsket i til 

sin ph.d. »(It)-støttet børnestavning«. 
I stedet skabte hun en simplere talesyntese, som kan 

læse små, lydrette ord op. På den baggrund påviser hun, 
at det virker at lade elever høre, hvad de skriver.

Stine Engmose gennemførte et forsøg, hvor 60 elever 
fra fem børnehaveklasser i en gennemsnitlig dansk kommu-
ne blev blandet i en kontrolgruppe, en forsøgsgruppe med 
synteseoplæsning og en gruppe med udvidet lærerstøtte. I 
den sidste gruppe hjalp læreren med at rette elevernes op-
mærksomhed på, hvilke sproglyde de ikke havde fået med i 
deres stavning, og hvilke bogstaver de så manglede. 

»Børnene skrev deres bud på et ord, hvorefter læreren 
viste, hvordan hun stavede ordet. Når de sammenlignede, 
sagde læreren: ’Se, jeg har flere bogstaver end dig. Kan vi 
høre, hvordan det lyder?’« fortæller Stine Engmose, som 
forsvarede sin ph.d. i november sidste år.

Hun havde forventet at se den største effekt hos grup-
pen med lærerstøtte, men både den lærerstøttede gruppe 
og gruppen med oplæsningsstøtte skrev mere lydret end 
kontrolgruppen i den afsluttende test. Desuden gjorde 
eleverne i de to støttede grupper det stort set lige godt.

»Eleverne i de to grupper med støtte kom til at stave 
utrænede ord bedre. De stavede ikke nødvendigvis kor-
rekt, men de skrev ordene mere lydret, så kvaliteten blev 
bedre. Generelt fik de en lyd mere på plads per ord. I ste-
det for bas skrev eleverne b, ba eller bs i før-testen. Efter 
forløbet skrev de, som havde fået støtte, ba eller bas«, 
fortæller Stine Engmose.

Et potentiale i oplæsningsstøtte
I en travl hverdag kan det være svært for læreren at være 
så tæt på eleverne med sin feedback, som det var tilfældet 
i gruppen med lærerstøtte. Det kan potentielt løses ved 
hjælp af oplæsningsstøtte.

»At der ikke var signifikant forskel på de to grupper 
med støtte, understøtter den hypotese, at børnestavning 
med meget direkte støtte er effektivt, også når støtten gi-
ves som oplæsningsstøtte. Der ligger et potentiale i oplæs-
ningsstøtte, som samtidig ser ud til at gavne elever med de 
dårligste forudsætninger for at lære at skrive«, siger Stine 
Engmose.

Hun mener dog ikke, at skrivning med oplæsnings-
støtte kan stå alene, men det kan være et supplement til 
den traditionelle skriveundervisning. 

»Eleverne lærer i forvejen om sammenhængen mel-
lem bogstav og lyd, og min hypotese er, at skrivning med 
oplæsningsstøtte kan øge deres opmærksomhed, fordi 
de kan genkende sproglydene. På den måde øger oplæs-
ningsstøtte deres viden om alfabetet«.

Under udviklingen af programmet Lytteskriver op-
dagede hun og Bent Saabye Jensen, at eleverne går op i 
at få et ord til at lyde rigtigt. Det får Stine Engmose til at 
trække en parallel mellem lytteskrivning og talesyntesen 
i hendes forskning.

»I begge tilfælde gør talesyntesen eleverne opmærk-
somme på, at der mangler lyde i et ord, og det giver dem 
mulighed for at prøve sig frem med andre sproglyde. Jeg 
har lagt en video på YouTube af min seksårige datter, 
som ved hjælp af min talesyntese skal skrive ordet små. 
Hun skriver ’smo’, sletter o’et og skriver ’o’ igen. Da det 
stadig lyder forkert, prøver hun at skrive ’å’. Det gør hen-
de glad, at hun har skrevet rigtigt. I Lytteskriver er det 
også den aktive involvering, som giver eleven mulighed 
for at få kvalificeret sin viden om sammenhængen mel-
lem bogstav og lyd«, siger Stine Engmose. 
folkeskolen@folkeskolen.dk 

T E K S T :  

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

F O T O :  

T H O M A S  A R N B O

VIDSTE DU AT EN ELEFANTS SNABEL HAR 100.000 MUSKLER?  
Med Skolemælks tiltag ”Lær om dyr” bliver børn klogere på dyrene i 
verden omkring dem.

”Lær om dyr” er udviklet i samarbejde med biolog Anders Kofoed 
og Aalborg Zoo – og har:

• Sjovt og flot dyremiljø til klassen
• Kreative udfoldelsesmuligheder
• Sjove lege og aktiviteter med fokus på dyr
• Valgfrie konkurrencer om flotte præmier
• En hjemmeside fyldt med inspiration, der er lige til at gå til
• Materiale der er udviklet i overensstemmelse med Undervisnings- 

ministeriets læringsmål for naturfaglige fænomener. 

Klik ind på

edutainmenthuset.dk
og se mere.

LÆR
OM DYR

med Skolemælk og 
Anders Kofoed
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–Saml og sæt rekorder

VIDSTE DU, AT DE FØRSTE TENNISBOLDE VAR HVIDE?
Skolemælk sætter med Rekord i Sport fokus på alverdens sportsgrene.

Rekord i Sport er med til at gøre børn klogere på sport - 
dette gøres via:

• En hjemmeside fyldt med rekorder, fakta og sjov viden 
 om sportsgrene
• En flot og involverende plakat til klassen, der kan dekoreres med 
 klistermærker fra skolemælken
• Et sjovt brætspil med fokus på bevægelse og viden om sport
• Mere end 35 forskellige klistermærker med sjove tegninger 
 om rekorder i sport
 
Til august kan børnene selv sætte rekorder i udvalgte discipliner – og 
her kan klassen vinde fede præmier.
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Pandemi  
– lærerprofessionalisme 
og fælles ansvar

Skolerne står gabende tomme, og gaderne lig-
ger øde hen. Hjemme sidder hundredtusind-
vis af børn og får »nødundervisning« – et helt 
nyt ord i det pædagogiske vokabularium.

Nødundervisning er en rammende beteg-
nelse for det, der sker i disse dage. Nødun-
dervisning kan ikke kaldes dårlig undervis-
ning, for I gør alt, I kan, for at eleverne får 
den bedst mulige undervisning, men det er 
åbenlyst, at fundamentale forudsætninger for 
den gode undervisning er fraværende, det so-
ciale fællesskab og lærer-elev-relationen.

Lærerprofessionalisme kommer blandt 
andet til udtryk ved, at vi i fællesskab gør, 
hvad vi kan for at levere god undervisning 
uanset vilkårene. Og endnu en gang kan vi se 
lærerprofessionalismen komme til udfoldelse 
i stort omfang. Nye undervisningsmetoder 
udvikles og afprøves, og gode ideer deles på 
kryds og tværs. Og intet er jo så skidt, at det 
ikke er godt for noget. Jeg er ikke i tvivl om, 
at den nuværende situation også på forskellig 
vis vil give inspiration til udviklingen af un-
dervisningen, når alt har normaliseret sig.

Da vi hørte statsministeren fortælle, at 
alle skoler skulle lukke, lød det helt uvir-
keligt, men udviklingen i lande rundtom i 
Europa har i den grad dokumenteret nød-
vendigheden af de drastiske skridt i kampen 
mod coronapandemien. Og vi ved med stor 
sikkerhed, at på trods af de dramatiske initia-
tiver har vi kun set toppen af isbjerget.

Alt tyder på, at sundhedsvæsnet og ple-
jesektoren bliver sat under stort pres. Det 
er baggrunden for, at vi sammen med de 
øvrige organisationer på det kommunale ar-
bejdsmarked gennem en fælles erklæring har 

tilkendegivet, at vi sammen må tage ansvar 
for at løse de kommende udfordringer. Har 
du forudsætningerne for at udfylde et job i 
sundheds- eller plejesektoren, vil du nu have 
mulighed for at gøre det, samtidig med at du 
bevarer dit nuværende ansættelsesforhold og 
nuværende løn og anciennitet. 

Hvordan det helt konkret kan udmøntes 
lokalt, vil vi drøfte med arbejdsgiverne og 
kredsene. Kender jeg medlemmerne af Dan-
marks Lærerforening ret, vil der også være 
en del lærere, der stiller sig til rådighed, hvis 
det er nødvendigt. Lærere påtager sig hver 
dag et stort ansvar. Det gør vi også i den nu-
værende situation. 

Nødunder- 
visning kan ikke 
kaldes dårlig  
undervisning, 
for I gør alt,  
I kan, for at  
eleverne får den 
bedst mulige  
undervisning.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
 
 

Læs hele indlægget med flere råd 
og kontaktoplysninger på  
folkeskolen.dk/1716962

›  Camilla Semlov 
Skolesocialrådgiver, forfatter 

Hvordan kan vi kaste en livline ud til 
de elever, som er strandet derhjem-
me? De fleste børn nyder formentlig, 
at de er hjemme. Men hvad kan du 
som fagperson gøre for de børn, hvis 
hjem er i opbrud i forbindelse med 
forældrenes skilsmisse, eller som på 
anden måde er forbundet med utryg-
hed? 1) Bevar en form for kontakt 
med eleven, hvor der er plads til at 
kommunikere om, hvordan det går. 
2) Gør eventuelt eleven opmærksom 
på, at der er forskellige steder, han/
hun kan ringe eller skrive til, for 
eksempel BørneTelefonen. 3) Kontakt 
meget gerne elevens forældre og gør 
opmærksom på din bekymring for 
deres barn. 4) Henvis eventuelt foræl-
drene til forskellige rådgivningsmulig-
heder, som kan kontaktes telefonisk, 
for eksempel ForældreTelefonen. 5) I 
de særligt bekymrende situationer er 
der fortsat et nødberedskab, du som 
fagperson kan kontakte i kommunens 
børn og familie-afdeling.

For nogle elever  
er skolen et vigtigt 
fristed, som nu er 
lukket ned
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Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 
Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på 
folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folke-
skolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

Vi er nødt til at sænke  
ambitionsniveauet!

›  Charlotte Birk Bruun 
Specialpædagogisk konsulent, cand.pæd.phil. og bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

Kære lærere, medforældre, skoleledere, 
skolechefer, virksomhedsledere og 
undervisningsminister og statsminister. 
Vi er nødt til at sænke ambitionsni-
veauet, ellers kollapser vi alle her under 
coronakrisen. Det er ikke realistisk, at vi 
kan være gode medarbejdere, forældre, 
pædagoger og lærere på én gang. Det er 
alt for mange hatte.

Min mand og jeg har nu siddet 
hjemme en halv dag med ét barn. Jeg har 
løst to faglige opgaver, der normalt ville 
tage 30 minutter, på fire timer. Imens har 
min mand kæmpet for at logge ind på 
netværk, der er langsomme og går ned 
hele tiden.

Lærerne har leveret et flot program 
med opgaver og lektier, som det er muligt 
at lave hjemmefra, og som betyder, at 
eleverne kan have kontakt med skolen 
undervejs. Men her en halv dag inde er 
det helt tydeligt, at det er fuldstændig 
urealistisk. Min datter kender ikke lige 
alle opgavetyperne og har brug for hjælp 
hist og pist. Programmerne kører lang-
somt. Vi har ikke en printer og må hente 

programmer ned, så man kan udfylde 
via iPad. Heldigvis har vi en iPad. Det har 
mange familier ikke og slet ikke til hvert 
barn.

Vi er nødt til at tænke helt anderledes 
i den her situation. Lad denne uge være 
en »vi finder lige vores ben«-uge, hvor vi 
hver især skaber en tålelig hverdag. Lad 
os sætte arbejde og skole på halvt blus. 
Skab nogle fællesskaber via for eksempel 
en DR-skole med én times daglig under-
visning per årgang og inspiration til ting, 
man kan lave hjemme uden remedier. 
Og lad os ellers fylde børnenes tid ud på 
bedste beskub med ting, de plejer at lave, 
og ting, der kan laves uden net.

Giv de hjemsendte medarbejdere mu-
lighed for at prioritere, hvornår de kan gå 
på og levere et stykke arbejde. Forvent, 
at færre opgaver vil blive løst, og priori-
ter, hvad der er vigtigt.

Læs hele blogindlægget med  
lærernes kommentarer på  
folkeskolen.dk/1717529

      

   

         Du er lærer.  
Du har holdninger  
til dit fag og skolen.  
Så vil Folkeskolen gerne  
høre din mening. Meld dig til 
Folkeskolens lærerpanel.

Lige nu søger vi nye medlemmer 
til Folkeskolens lærerpanel. To 
til tre gange om året udsender 
vi en kort undersøgelse på mail, 
hvor vi spørger til lærerpanelets 
mening om aktuelle skolepoliti-
ske emner eller hverdagen som 
lærer i folkeskolen.

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Det sagde lærerpanelet:

38  %
betaler for  

materialer til klassen  
af egen lomme

Sig din 
mening
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FORTALT TIL:  HELLE LAURITSEN 
FOTO: PALLE PETER SKOV

»Æskerne med alle de konkrete materialer til brug i matematikundervisningen er 
en stor del af mit undervisningslokale. Fordi det konkrete og visuelle er så vigtigt 
i undervisningen. Når børnene har materialer som perler, centicubes eller tal på 
papirstykker i hånden, så er det, som om de leger. Og det gør de jo også, men det 
er en struktureret leg. Alt det visuelle og konkrete understøtter matematikken og 
får dem til at forstå den.

Det rykker virkelig for mig, når det rykker for børnene, og når jeg kan under-
støtte de voksne, jeg også underviser, i arbejdet med talforståelse. Det er så vigtigt 
at sammenkæde repræsentationerne. At det kan gøres så konkret og håndgribe-
ligt, gør mig glad. Jeg kan se, at de oplever matematikken med deres hænder og 
i deres krop. Det er vildt fascinerende at få eleverne til at folde sig ud på dette 
område.

Min undervisning bygger meget på positionssystemet/10-talssystemet og på tal-
linjen. Eleverne skal hele tiden vide, om noget er én mindre end noget andet eller 
syv større. De skal vide, at hvis vi ser på tallet 130, så er der 100 plus 30 og ingen 
enere. Det skal de forstå, for ellers får de svært ved matematikken senere. De skal 
have den totalforståelse af tallene, så de bare ved det. Efter min mening er det 
her, man skal bruge tiden som lærer. Vi oplever elever, der ikke har forstået det. 
De kan finde på til afgangsprøven at skrive, at 8.012 divideret med 4 er lig med 23. 
Det ville de jo aldrig mene, hvis de havde forstået positionssystemet. Indimellem 
hører jeg elever fortælle andre, at ’så sker der noget magisk’. Og så har de jo ikke 
forstået sammenhængen. For der sker sgu ikke noget magisk i matematik, og det 
er ikke godt nok, at resultatet bliver rigtigt hver fjerde gang – ved et tilfælde.

Vi arbejder med knuste tal i indskolingen. Tal, der er gået i stykker og skal sam-
les. Hvis der i en skål ligger en seddel med 10, en med 1, tre enkroner og tre centi-
cubes – i alt er der 17 – hvor meget mangler de så, hvis de skal bruge 20? Eleverne 
skal kunne danne broer og se forbindelserne. Kunne sige: ’Aha, det her har jeg set 
et andet sted også. At 11 er det samme som 10 plus 1’. 

Det er ligesom vores sprog om matematik., og det er altså ikke let. Det tager tid 
at lære nye begreber, og det nytter ikke, at man bare siger plus et par gange. Man 
skal forstå addition – ’at lægge til’ – ligesom man skal forstå ’er lig med’. Det skal 
man arbejde med, før det bliver ens eget. Men så bliver det dybt fascinerende«.  
hl@folkeskolen.dk

     »Eleverne 
oplever 
   matematikken 
med deres 
      hænder«

Hanne Sax Holm arbej-
der meget med, at  
eleverne skal forstå 
positionssystemet 
»helt inde på rygmar-
ven«. Så er fundamen-
tet i matematik lagt.

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

Hanne Sax Holm er  
uddannet lærer og  
matematikvejleder på 
Andst Børne- og Skole-
center i Vejen Kommune. 
Hun er desuden lokal-
kredsformand for Dan-
marks Matematiklærer-
forening Sydvestjylland. 
Hun er dybt fascineret af 
at få eleverne til at mærke 
matematikken – bogsta-
velig talt.
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»I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejds-
indsats?«, »Hvor ofte bliver effekten af din undervisning 
påvirket af støj og uro i timerne?«, »Får du den hjælp og 
støtte, du har brug for fra din nærmeste leder?«

Spørgsmålene er nogle af dem, som lærere på næsten 
hver femte danske folkeskole har svaret på som led i arbej-
det med såkaldt professionel kapital. Projektet går ud på, 
at Danmarks Lærerforening og den enkelte kommune ind-
går en kontrakt, hvor man via spørgeskemaundersøgelser 
tager temperaturen på en lang række forhold på skolerne. 
Målet er at komme tættere på den kerneopgave, som læ-
rerne udfører på skolerne. 

Skolernes undersøgelser bliver gennemgået på et kur-
sus, hvor skolernes tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljøre-
præsentanter og skoleledere er til stede. Da alle lærere på 
de skoler, der har deltaget i projektet, er stillet de samme 
spørgsmål, får skolerne mulighed for anonymt at sam-
menligne sig med hinanden i kommunen. De kan også 

sammenligne sig op mod et nationalt benchmark for løn-
modtagere i Danmark. På kurset får deltagerne mulighed 
for at udarbejde en handlingsplan, der angiver, i hvilken 
retning lige netop deres skole skal gå for at skabe bedre 
undervisning. 

Fokus giver bedre skole
Arbejdsmarkedsforsker Tage Søndergaard har de sidste 
ti år arbejdet med professionel kapital på skoler. Han 
hjælper også DLF med projektet på skolerne. Han er ikke 
i tvivl om, at den systematiske kortlægning af de skoler, 
som medvirker, giver kommunerne pligt til at handle på 
de udfordringer, som undersøgelsen viser, der må være i 
kommunen. 

»Det har vist sig, at skoler ude i verden, der har høj 
professionel kapital, er bedre til at udføre deres kerneop-
gave. Det betyder, at eleverne bliver dygtigere. De lærer 
mere. Men også at lærerne bliver mere engagerede og gla-

T E K S T :  

M A R I A  B E C H E R  T R I E R 

F O T O :  

L A R S  H O R N

BENCHMARKUNDERSØGELSE  
        GIVER GLADERE LÆRERE  
                       OG DYGTIGERE ELEVER

Lærere bliver gladere for arbejdet, og elever bliver dygtigere, når de styrker 
samarbejdet i et tillidsfuldt miljø. Det viser erfaringer fra projekt Professionel 
kapital, som DLF og en række kommuner har iværksat. 

S KO L E U DV I K L I N G
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dere for deres arbejdsplads. Det bliver kort sagt en bedre 
skole«, siger Tage Søndergaard. 

Han fortæller, at der er både dansk og amerikansk 
belæg for en klar sammenhæng mellem skolens profes-
sionelle og sociale kapital og elevernes karakterer. Og 
også for at lærernes trivsel forbedres. Når man kortlægger 
professionel kapital, ser man på lærernes trivsel i forhold 
til henholdsvis almindelig tilfredshed, loyalitet i forhold til 
skolen og engagement i arbejdet. 

»Alle tre viser en klar sammenhæng med skolernes 
professionelle kapital«, lyder det fra Tage Søndergaard. 

Lidt flere end 18 procent af Danmarks folkeskoler har 
gennemført et forløb eller underskrevet en kontrakt med 
DLF om at gennemføre et forløb. Derudover er DLF i gang 
med at forhandle kontrakter med yderligere kommuner. 
Konceptet med kortlægning, kursus og relevante efterføl-
gende handlinger for at forbedre samtlige skoler i kommu-
nen gør en forskel, siger Tage Søndergaard.

»Allerede nu har vi kortlagt temmelig mange skoler. 
Erfaringerne viser, at det er meget forskeligt, hvordan 
skolerne griber det an, når de har set deres resultater. Der 
er nogle skoler, der har fundet ud af, at de er nødt til at få 
ryddet op efter lov 409 – fordi de i for lang tid har bakset 
med, hvordan de skal fordele arbejdsbyrden på skolen 
indbyrdes mellem lærerne«. 

Tage Søndergaard forklarer, at der har manglet trans-
parens og gennemskuelighed, og det har bevirket, at 
mange lærere har følt sig uretfærdigt behandlet. 

»Mange skoler har haft glæde af at samarbejde med 
hinanden om at skabe forandringer, og mange skoler 
har fundet ud af, at det kniber med relationerne mellem 
ledelsen og medarbejderne. Her har ledelseskvaliteten 
været i fokus. Andre har fundet ud af, at det kniber med 
lærernes gensidige samarbejde og vidensdeling. Så der er 
forskellige veje. Vi kommer ikke med en vej, alle skal gå. 
Vi kommer med en kortlægning, der muliggør et valg for 
kommunen og den enkelte skole«.

Flere skoler kommer med
Carsten Freundt, uddannelseskonsulent i DLF, har holdt 
kurser for over 200 skoler om professionel kapital. Han 
fortæller, at DLF håber, at en fjerdedel af skolerne har 
gennemført et forløb om professionel kapital inden længe.
»Tilkendegivelserne er klare. Deltagerne kan bruge det i 
deres arbejde«, siger han. 

DLF har foreløbig sat 2,4 millioner kroner af til ar-
bejdet med professionel kapital. Kommunerne betaler 
arbejdstid, rapporter og oplægsholdere, mens DLF giver 
konsulenttimer. I overenskomstaftalen fra 2018 forpligtede 
KL og DLF sig til at skabe et bedre samarbejde – og det 
er sket med arbejdet med professionel kapital, fortæl-
ler formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget i 
DLF Thomas Andreasen: »Der er nogle perspektiver på at 
arbejde med skoleudvikling på den her måde. Vi får talt 
sammen, vi prioriterer sammen, og vi får samarbejdet om 

PROJEKT  
PROFESSIONEL  
KAPITAL

Professionel kapital er en beskrivelse af, 
under hvilke rammer professioner bedst 
løser deres opgaver. En måling af sko-
lens professionelle kapital giver en måde 
at tale om, hvordan der skabes god 
undervisning, der har øje for lærernes 
faglige og personlige kompetencer, sam-
arbejdsklimaet på skolen og de rammer, 
lærerne har for at bruge deres professio-
nelle dømmekraft i deres arbejde. 

Den lokale lærerkreds og kommunen 
kan i fællesskab søge Danmarks Lærer-
forening om hjælp til at undersøge, om 
kommunens skoler har de bedste ram-
mer for at udøve god undervisning. 
  
 Læs mere på dlf.org 

at få sat det vigtigste på dagsordenen. Vi har fået rigtig 
gode tilbagemeldinger om, at det har styrket samarbejdet, 
styrket skolen og styrket lærerne«. 

Projektet fortsætter
Morsø, Køge og Vordingborg Kommuner har skrevet kon-
trakt på forløb nummer to med professionel kapital. De 
tre kommuner bliver pilotkommuner. Målet er, at DLF har 
udviklet en version 2.0 efter sommerferien i 2020.

»Modellen her bliver en genmåling af professionel ka-
pital med samme spørgeskema som version 1.0. Der bliver 
udarbejdet en rapport til alle skoler, hvor man kan se både 
den første måling version 1.0 og den anden måling version 
2.0. Det betyder, at skolerne kan se progressionen på samt-
lige parametre, der bliver målt på. Vi fastholder også det 
nationale benchmark, men udviklingen i egen måling bliver 
meget mere interessant, og det bliver så at sige ens eget 
benchmark«, lyder det fra Carsten Freundt. 

På rette vej
Centerchef for skole- og dagtilbud i Morsø Kommune Mi-
chael Dahlgaard er begejstret for, at kommunen har valgt 
at gå ind i arbejdet med professionel kapital. 

»Systematikken i arbejdet med professionel kapital 
retter fokus det helt rigtige sted hen: Det, den enkelte 
kan, den enkeltes samarbejdsevner og den enkeltes døm-
mekraft. Vi har gennem arbejdet fået et fælles sprog for, 
hvad der er vigtigt at være optaget af. Hvis det ikke bidra-
ger til løsningen af kerneopgaven, så er det ikke vigtigt 
for den professionelle«, skriver han i et mailsvar. 

Han anbefaler gerne andre kommuner at gå ind i arbej-
det med professionel kapital. »Vi ser allerede tegn på ef-
fekter af arbejdet, men det er for tidligt at drage endelige 
konklusioner«. 
 mbt@folkeskolen.dk

Næsten hver femte 
skole har indtil nu 
deltaget i projekt 
Professionel kapital. 
På Erslev Skole føler 
lærerne, at det har 
hjulpet dem til et 
fælles sprog.
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En rød tråd mellem indskoling, mellemtrin og udskoling og 
et fælles sprog for undervisningen på tværs af uddannelse, 
alder og erfaring. Det er noget at det mest synlige, som de 
syv lærere, tre pædagoger og tre pædagogmedhjælpere på 
Erslev Skole på Mors har fået ud af, at Morsø Kommune har 
valgt at afklare kommunens skolers professionelle kapital. 

Siden november 2017 har Morsøs eneste specialskole 
arbejdet aktivt med den professionelle kapital. Først sva-
rede alle medarbejdere på et spørgeskema, som blev gen-
nemgået på et seminar, hvor tillidsrepræsentant Christina 
Nielsen, arbejdsmiljørepræsentant Birgitte Boll Kristensen 
og skoleleder Jens Thøgersen deltog sammen med repræ-
sentanter fra alle kommunens skoler, DLF og skoleforvalt-
ningen. På seminaret var der et oplæg med arbejdsmar-
kedsforsker Tage Søndergaard, hvor de tre fra Erslev Skole 
blev sat i gang med at se på, hvad de kunne gøre på deres 
skole for at komme tættere på kerneopgaven. 

»Vi var heldige, for vi var hurtige på selve kurset, så vi 
gik derfra med en handlingsplan. Det var ikke alle skoler, 
der gjorde det«, siger Christina Nielsen. 

Skoleleder Jens Thøgersen mener, at det er en fordel, 
at Erslev Skole er en lille skole. 

»Vi var gode til at komme 
i gang. Vi havde en kæmpe 
fordel, fordi Christina er så 
engageret. Og så har vi nogle 
dynamoer på skolen, som var 
helt klar på projektet. Hvis man 
har skolens dynamoer med, så 
er det lettere at komme i mål«, 
siger skolelederen. 

Fælles indsats
I december købte skolen bogen 
»Kend din kerneopgave« til alle 
ansatte. Alle havde læst bogen, 
da personalet mødtes til en 
temadag i april 2018. 

»Vi har faktisk ikke brugt un-
dersøgelsen så meget. Men der 
var et punkt, nemlig kriterier 
for kvalitet i undervisningen, hvor vi godt kunne se, at vi 
manglede den røde tråd. Så det brugte vi som startskud-
det til at komme i gang. Vi havde brug for en mere synlig 
rød tråd og for at komme tættere på hinanden. Det er vig-
tigt for at drive en hel skole«, siger Christina Nielsen. 

På personaledagen fik personalet tid til at snakke om, 
hvad god læring betyder på Erslev Skole, og svarene blev 
skrevet ned, fortæller Jens Thøgersen. 

»Vi havde god ro og tid til at finde kerneopgaven og tage 
diskussionerne. ’Hvad er god læring for dig?’ var et centralt 

spørgsmål. Er det, at eleverne kan 10-tabellen, eller at de 
kan tage strømper på, eller at de kan tale pænt? Hvad bety-
der det for den enkelte? Og hvad betyder det for teamet?« 

 Siden har personalet også været på internat i et som-
merhus, og her har man taget fat på næste emne: »Det 
professionelle teamsamarbejde som en del af professionel 
kapital«. 

Jens Thøgersen er ikke i tvivl om, hvorfor professionel 
kapital har fået så stor gennemslagskraft på den lille spe-
cialskole. 

»Det havde ikke nyttet noget, hvis det bare var kom-
munen og mig, som kom med det. Det nytter noget, fordi 
Christina har været med fra begyndelsen. Jeg kunne ikke 
have gjort det«, siger han. 

Lærerne i personalerummet er enige. De sidder med 
en kop kaffe, hjemmebagte småkager og frugt og holder 
pause, inden skolens 43 elever skal i svømmehallen. 

Birgitte Boll Kristensen har været på skolen i seks år. 
»Vi startede med at sige: ’Hvad er kerneopgaven for 

vores børn? Hvad er god læring for børn med særlige 
behov?’ Det er rart at høre, hvad andre tænker, og få en 
fælles forståelse på tværs af faggrupper og aldersgrupper. 

Det har vi ikke haft tidligere«, siger 
Birgitte Boll Kristensen. 

Personalet blev enige om, at 
kerneopgaven på Erslev Skole er 
»God læring for elever med særlige 
behov«. Måske ikke en banebry-
dende sætning, men vejen til den 
har gjort en forskel for lærere og 
pædagoger. 

»Der er blevet sat ord på de 
systemer, vi har. Dermed er vi 
blevet skarpere på, hvad vi laver«, 
siger lærer Jann Søndergård, som 
har været på skolen i 15 år.

Større fokus på relationer 
Tidligere har der været stor forskel 
på, hvordan man talte læring i 
indskolingen, mellemgruppen og 

udskolingen. Men de mange snakke har fået lærere og pæ-
dagoger på tværs af afdelinger til at snakke samme sprog. 

Pædagog Caroline Mathiassen er i udskolingen sammen 
med lærer Tom Dalgaard Nielsen. 

»Vi er blevet bedre til at snakke om, hvordan vi arbej-
der med relationer. Vi gør det på forskellig måde, men nu 
er det blevet legalt at snakke om, hvad man gør forskelligt, 
og hvordan man kunne gøre det anderledes«, siger Caro-
line Mathiassen. 

Tom Dalgaard Nielsen er enig. 

Siden 2017 har Erslev Skole på Mors arbejdet med professionel kapital. Lærerne 
har fundet et fælles sprog og er blevet bedre til at hjælpe hinanden til at give eleverne 
den bedste læring.

Der er skabt et rum, 
hvor lærerne kan lære 
af hinanden. Det har 
været en af de største 
gevinster, mener skole-
leder Jens Thøgersen.

Der er blevet sat  
ord på de systemer, 
vi har. Dermed er vi 
blevet skarpere på, 
hvad vi laver.
Jann Søndergård,
lærer

»VI HAR FUNDET               
   DEN RØDE TRÅD PÅ SKOLEN«

T E K S T :   M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·   F O T O :   L A R S  H O R N
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»Vi lærere har måske været lidt meget på det fagfaglige. 
Det har flyttet sig lidt til, at man også skal se på relationer 
og trivsel. Det er barnet, der skal være udgangspunktet. 
Og nogle gange er Caroline bedre til det, end jeg er«. 

Han mener, at det betyder meget, at projektet ikke er 
trukket ned over hovedet på personalet. 

»Vi fornemmede, at det var vores rum. Vi kunne sætte 
retningen. For mig betyder det meget, at vi har været på 
internat og svømmet rundt i en pool sammen. Det gør det 
lettere at snakke om det svære med kolleger, når vi kom-
mer tilbage«, siger Tom Dalgaard Nielsen. 

Han mærker forskel på før og efter, at skolen gik i gang 
med arbejdet med professionel kapital. 

»Det har været tydeligt, at vi kunne definere, hvad vi 
kunne gøre. Det bliver lettere at få en hverdag til at fun-
gere. Frustrationer forsvinder, fordi man får forståelse for, 
hvad hinanden laver. Alle har mulighed for at få ejerskab 
over det«. 

Lærer af hinanden
Det, at der er skabt et rum, hvor lærerne kan lære af 
hinanden, har været en af de største gevinster, mener 
skoleleder Jens Thøgersen.

»Nogle gange kan man ikke forstå, hvorfor en lærer 
kan undervise uden konflikter i en klasse, mens en anden 
ikke kan. Nu er der plads til, at de kan tale sammen om, 
hvordan de gør. Det er blevet tydeligt, at relationsarbejde 
ikke er medfødt – det kan læres. Og det gør en stor forskel 
i hverdagen. Stemningen er blevet bedre. Det er tydeligt, 
at udgangspunktet for alle er, hvad der er bedst for ele-
ven«, siger Jens Thøgersen. 

Christina Nielsen siger, at alle øver sig. 

»Hvis et barn vælter borde i klassen, så kan man vælge 
at eskortere det ud. Man kan vælge at fjerne de andre fra 
barnet eller få hjælp fra en udefra. Nu er vi blevet bedre til 
at snakke om episoden, uden at det handler om personen, 
der stod i klassen. Diskussionen kan komme et spadestik 
dybere, fordi vi har et fælles sprog, og på den måde er 
tilliden vokset mellem kollegerne«, siger hun. 

Arbejdet fortsætter. Morsø Kommune har skrevet kon-
trakt med Danmarks Lærerforening om endnu et forløb 
med professionel kapital. Og Erslev Skole er ved at plan-
lægge endnu et internat for medarbejderne. 

»Det betyder rigtig meget, at man mærker, at der er 
god kommunikation og samarbejde mellem Lærerfor-
eningen og kommunen. Det rykker, når vi står på samme 
side«, siger Jens Thøgersen. 
mbt@folkeskolen.dk

Samarbejdet mellem til-
lidsrepræsentant Christina 
Nielsen og skoleleder Jens 
Thøgersen har haft stor 
betydning. »Det havde 
ikke nyttet noget, hvis det 
bare var kommunen og 
mig, som kom med det«, 
siger skolelederen. 

GOD LÆRING PÅ ERSLEV SKOLE
·  Der skal være udvikling.

·  Man har øje for den enkelte elevs trivsel.

·  Man tager udgangspunkt i den enkelte elev og er god til at følge op.

·  Man går ind i relationen med elever og »giver af sig selv«.

·  Man er omstillingsparat og fleksibel.

·  Der er struktur, forudsigelighed og rummelighed.  

Her skal der ske god læring: 
·  Selv- og handicapforståelse.

·  Livsduelighed – påklædning, hygiejne, fritid, økonomi, kost,  
kommunikation, begå sig i samfundet, selvhjulpen.

·  Fagfaglighed.

·  Sociale kompetencer.

·  Dannelse, trivsel, relationer.

S KO L E U DV I K L I N G
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»Jeg drømmer om at blive fodboldspiller«, »Jeg vil være 
politibetjent«, »Jeg skal være dyrepasser i Randers 
Regnskov«, lyder det fra de drømmende børn i DR’s 
nye serie på Ramasjang. I serien »Luk op Luk i« sætter 
værterne Thomas Buttenschøn og Jakob Thrane fokus 
på drenges adfærd og følelser i afsnit, der også stiller 
skarpt på temaerne drømme, frygt og løgn. Hvert afsnit 
varer i underkanten af 20 minutter. 

Serien er udviklet i samarbejde med Silke Stjerne-
klar, psykolog fra Psykologisk Institut på Aarhus Univer-
sitet. I øvrigt hæfter der sig undervisningsmateriale til 
programmerne leveret af DR Skole rettet mod børnene 
i indskolingen i fagene dansk, billedkunst og understøt-
tende undervisning. Materialet er gratis.

Ensomhed, lavt selvværd og stress. Psyki-
ske lidelser er den største sygdomsbyrde 
herhjemme, da den udgør en fjerdedel af alle 
sygdomstilfælde i Danmark. Hvis din skole 
ikke allerede har tilmeldt sig Triv Nu-projek-
tet gennem Psykiatrifonden, er nu en god 
lejlighed. Triv Nu har til formål at sætte fo-
kus på klassens trivsel og elevers personlige 
styrker. En del af tilbuddet betyder, at skoler 

kan få en gratis to timer lang workshop om 
mental sundhed. Derudover får alle undervi-
sere gratis adgang til digitale værktøjer el-
ler læremidler samt fysiske materialer, som 
passer til Fælles Mål. Blandt andet kan man 
se videoen af Julie, der blev ramt af en de-
pression som 15-årig.  

Foto: xxxxxx 

Drenge taler om følelser

Tilmeld din skole: trivnu.dk/kontakt Se afsnittene her: dr.dk/drtv/episode/luk-op-luk-i

Styrk trivslen på din skole

Lyt her: videnomlaesning.dk/aktuelt/nyheder/2020/
naar-laerere-og-elever-er-sammen-om-grammatik/

Podcast om grammatik
Som regel er grammatik ikke til diskussion. Kasus er ka-
sus, og sådan er det. Men nu har Nationalt Videncenter 
for Læsning i forskningsprojektet Gramma3 undersøgt, 
hvordan grammatikundervisning i dansk, engelsk og tysk 
kan blive mere vedkommende for eleverne. Projektets tre 
forskere, Lene Storgaard Brok, Mette Vedsgaard Chri-
stensen og Kristine Kabel, fortæller i en podcast blandt 
andet om, hvordan de – når de har set undervisning – har 
oplevet grammatikundervisning som træningsopgaver, der 
ikke hæfter sig til resten af undervisningen.  

Målet med Gramma3 er at klæde elever på til at træffe 
korrekte sproglige valg, når de skriver tekster. Indtil videre 
har projektet fundet frem til, at elever hurtigst når i mål, 
hvis de indgår i en fælles dialog med lærere om, hvordan 
sprog og grammatik virker i en tekst. 

Podcasten er produceret med støtte fra Undervis-
ningsministeriet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
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Vindere af Politikens Undervisningspris 
og en ekspert giver deres bud på, hvordan 
undervisningen kan løftes på to forskellige 
faglige områder.  
Lise Egholm og Loris El-Haj stiller skarpt 
på, hvordan integrationen af flygtninge og 
indvandrere i folkeskolen kan sikres i praksis. 
Kim Lynbech og Casper Rongsted deler 
deres evner til at gøre demokrati og dannelse 
til en levende del af skoleskemaet. 

Demokrati er noget, man gør 
Fredag 24. april  i København 
  
Få tosprogede elever til at blomstre
Torsdag den 7. maj  i København 

Tilmelding er gratis, men bliver pålagt gebyr 
på 10 kroner. Læs mere og køb billet på 
politikenbillet.dk/live

Gratis kursus i København til folkeskolelærere 
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Reformer, lockout og lovindgreb har hørt til tidens uorden for 
lærerstanden, og deres betydning lader sig svært overdrive. 
Bogen her er en kærkommen beretning om lærerlivet. 

○ ANMELDT AF: MIKKEL NORDVIG

Jeg kan lige så godt sige med det samme, at det 
er en afsindigt interessant bog, som bør opnå 
bestsellerstatus. Det er der en række grunde til, 
og jeg vil begynde med en lavpraktisk én, som 
samtidig er meget relevant, jævnfør et centralt 
emne i bogen og en varm kartoffel i skolesam-
menhæng: tid. Bogen er et kondensat af fire 
videnskabelige rapporter om folkeskolen efter 
lockouten, reformerne og lov 409, men den er 
let tilgængelig og ret kort, så selv i en hverdag, 
hvor man måske sukker efter tid til læsning, vil 
de fleste kunne finde plads til at komme igen-
nem de godt 110 siders tekst.

Gør man det, vil man nok først og fremmest 
opleve genkendelse. Det er også muligt, at man 
vil genopleve vrede og andre sindsstemninger, 
man var marineret i, da omkalfatringen af læ-

rerprofessionen og folkeskolen foregik. Og man 
vil få dokumenteret, at dersom man under og 
efter forløbene havde en oplevelse af at skulle gå 
voldsomt på kompromis med sine professionelle 
og menneskelige idealer, at man som fagperson 
var udsat for en i samfundet bredt forankret 
hetz, og at den folkeskole, de drastiske tiltag har 
skabt, er ringere end den, vi havde før – så er 
man ikke alene.

Nogle gange kan man være fristet til at 
skippe de indledende øvelser som forord og 
metodebeskrivelse, men i dette tilfælde vil jeg 
opfordre til at tage det hele med, da disse ka-
pitler giver en god forforståelse til læsningen 
og en solid validering af de informationer, ana-
lyser og tolkninger, man møder senere i bogen. 
Især kan jeg godt lide beskrivelsen af, hvordan 
de tre forskeres kronik i Politiken om læreres 
begrundelser for at forlade folkeskolen møder 

Foto: iStock

Lærere mellem 
engagement og 
afmagt

•  Pia Rose Böwadt,  
Rikke Pedersen og  
Nana Vaaben 

•  140 kroner 
•  138 sider 
•  Serie: Forskning til skolen 
•  Unge Pædagoger

 L Æ R E R L I V 

Sådan går I  
og har det  
i kølvandet  
på lov 409
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○ ANMELDT AF: STEEN EHLERS

Fra tid til anden bliver vi som undervisere 
gjort opmærksom på de problemer, der kan 
være forbundet med at basere vores arbejde 
på (gratis) læremidler fra andre kilder end 
de traditionelle udgivere. Nærværende web-
baserede materiale er udarbejdet i DTU-regi, 
hvilket som udgangspunkt skulle borge for en 
formidling af (den nyeste) viden.

En nøjere undersøgelse af de blot fire 
kapitler peger da også klart på, at de faglige 
ambitioner er høje. Sammen med de meget 
kyndigt udarbejdede lærer- henholdsvis elev-
vejledninger/opgavehæfter udgør »bogen« 
således et omfattende teoretisk såvel som 
praktisk pensum i – ja, i hvad? Materialets 
udgiver slår på undervisningen i de såkaldte 
STEM-fag; i så fald bevæger vi os nok mest 
inden for science (i grundskolesammenhæng 
naturfagene geografi, biologi og fysik/kemi) 
og i mindre omfang mathematics.

Naturfags 
undervisning?  

Ja, beSTEMt
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) står bag udgivelsen af et 

webmateriale, der tilbyder et solidt fundament for grundskolens 
undervisning i naturfagene. Skønhedspletterne udgøres af en til 

tider ringe sproglig formidling af det faglige stof.

Sundhed og  
sygdomsbekæmpelse 

•  Gratis 
•  Forlag: DTU 

F Y S I K / K E M I

kritik fra Michael Ziegler, der vil vide, hvorfor man 
ikke havde spurgt alle de glade lærere – alle dem, 
der blev i folkeskolen – og hvordan denne kritik 
ansporer forskerholdet til at arbejde videre med 
problemstillingen.

I det hele taget er »Lærere mellem engage-
ment og afmagt« et meget helstøbt værk. Under-

vejs debatterede jeg med mig selv, om der ikke var 
en vis redundans i udsagnenes antal og indhold, 
men jeg er landet på, at der naturligvis er overlap 
mellem de forskellige citater, men at de faktisk er 
nænsomt valgt til at belyse lidt forskellige vinkler 
og aspekter, og at det samlede billede fremstår 
stærkt og insisterende.

Der er mange bekymrende forhold at hæfte 
sig ved, herunder hvordan fremtiden tegner for 
en institution, hvis kernemedarbejdere oplever så 
stor frustration og fremmedgørelse, at de bruger 
metaforer som »dødssejler« om den, og om inklu-
sionen nogensinde vil blive et samlet gode for ele-
verne og et felt, lærerne kan manøvrere forsvarligt 
i – men de klammeste håndflader får jeg alligevel 
ved at læse, at mange lærerstuderende forventer, 
at deres engagement, tilpasningsdygtighed og 
manglende erfaringer med præreformfolkeskolen 
vil sikre deres trivsel i deres kommende erhverv. 
Når det sammenholdes med antallet af nybagte 
lærere, der forlader jobbet efter kort tid, aner man 
konturerne af kommende problemer.

I tråd med tidsånden betragtes ens relative 
succes som et rent personligt anliggende – men 
de studerendes motivation ligger i præcis de sam-
me ting – i arbejdet med børn, at gøre en forskel, 
gode kolleger – som de uddannede læreres. Folk, 
der søger mod lærerfaget, brænder for det samme 
nu som for 10, 20, 50 år siden, og det er oplevel-
sen af fallit, truende eller realiseret, der får folk til 
at fortrække og giver stress og frustration for dem, 
der bliver.  

Det første kapitel kommer omkring mikroor-
ganismer »på godt og ondt« med særligt fokus 
på antibiotikaresistens. Det følgende kapitel 
beskæftiger sig med de udfordringer, der måtte 
være i forbindelse med drikkevandsforsyning 
og spildevandshåndtering i megabyer. Dernæst 
følger kapitlet, der blandt andet skal give ele-
verne indblik i, hvordan det kan vare adskillige 
år, før en kur mod en bestemt sygdom faktisk 
»når ud« til de berørte patienter. Sidste kapitel 
handler om medicinsk billeddannelse – altså 
hvordan virker de scannere og andre apparater, 
der på forskellig vis indgår i diagnosticeringen 
af sygdomme?

Og så er det ærgerligt, at de respektive for-
fattere ikke når helt i mål med den skriftlige 
formidling. Det er specielt galt i introduktionen, 
der ligefrem bugner af stave-, sprog- og kom-
mafejl; men også de enkelte kapitler udviser 
mangler i så henseende. Citat: »Et af de helt 
store punkter for at få et virksomt stof ud på 
markedet og gøre gavn for patienterne er at få 
produceret det i store nok mængder og være 
i stand til at pakke det virksomme stof ind så 
det kan nå hen til det sted i kroppen det skal 
gøre gavn«. Dét duer altså ikke, uanset om vi 
her læser et eksempel på tilstræbt talesprog, 
et forsøg på at ramme 8. og 9. klasses formo-
dede sproglige niveau – eller om der fra forfat-
terside »blot« er tale om manglende evne/vilje 
til at videregive viden i et stringent og læsbart 
skriftsprog.

Kan man imidlertid se ud over sådanne om-
stændigheder, er der som nævnt nok at tage 
fat på. I praksis ville jeg foretrække at printe 
fire særskilte opgavehæfter ud til eleverne og 
lade dem læse teorikapitlerne på computer-
skærmen. Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/1625077/

Folk, der søger mod lærerfaget,  
brænder for det samme nu som  

for 10, 20, 50 år siden, og det er  
oplevelsen af fallit, truende eller  

realiseret, der får folk  
til at fortrække.
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BLOGS
 F O L K E S KO L E N . D K / B L O G S

Det digitale 
undervisningshelvede
 
Udskolingslærer Lisbeth Sonne har kastet sin kærlighed på Facebook,  
når det gælder nødundervisning. Man må være der, hvor eleverne er,  
viser hendes erfaring.

›  LISBETH  
SANGGAARD 
SONNE 
LÆRER I UDSKOLINGEN 
BLOGINDLÆG PÅ  
LISBETH SONNE  
– STØTANKER OG  
SVÆRDSLAG

Facebook og Messenger er blevet min rednings-
planke, når jeg skal holde løbende kontakt med 
mine elever og lave hjemmeundervisning. Diverse 
undervisningsplatforme har nemlig vist sig at være 
mere nedlagt af coronavirus end befolkningen i al-
mindelighed, og det er demotiverende for børn (og 
forældre) at stå tidligt op og være nummer 38.000 i 
køen til »matematikfessor« eller ikke kunne komme 
på Aula for anden dag i træk. Når platformene ende-
lig virker, er børn og forældre forvirrede og sender 
bunker af mails til lærerne.

Jeg, it-dinosauren, 
har stædigt fast-
holdt en professionel 
distance til lektie-
bøger på Facebook, 
men det kan en 
karantæne sørme 
hurtigt lave om på.

Jeg, it-dinosauren, har stædigt fastholdt en pro-
fessionel distance til lektiebøger på Facebook, men 
det kan en karantæne sørme hurtigt lave om på. 
De, der indførte Aula og Meebook, var måske en 
anelse for visionære, da de forestillede sig, at børn 
først tjekker Aula og derefter arbejder sig gennem 
Meebook for dansk, matematik og så videre, indtil 
de har tjekket alle fag. Sådan fungerer børn ikke. 
De opgiver og zapper over på Netflix, hurtigere end 
man kan blinke.

Nu har jeg udvidet min ellers ret personlige ven-
negruppe til at omfatte elever og forældre og rullet 
mit privatliv ud i bedste Se og Hør-stil. Men det er 
det værd, for hvis jeg lægger undervisning ud, så 
har mindst fem elever set det inden for to sekunder.

Corona har sat mange ting i perspektiv, også rig-
tigheden – eller mangel på samme – i at bruge flere 
hundrede millioner kroner på at udvikle og indføre 
den ene digitale undervisningsplatform efter den 
anden. Lige nu er Facebook min livline til elever og 
forældre, for det virker for alle. Jeg kan nemt lægge 
dokumenter og videoer ud, og det har ikke været 
brudt ned en eneste gang. Alle kan også finde ud 
af det, hvilket man ikke kan påstå om det digitale 
undervisningshelvede, som børn og forældre står i 
lige nu.
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Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

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

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

 LEDERSTILLINGER

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2020
Nummer 7: Mandag den 30. marts 2020 kl. 12
Nummer 8: Tirsdag den 21. april 2020 kl. 12
Nummer 9: Mandag den 4. maj 2020 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

KORTE MEDDELELSER
PERSONALIA
Niels Christian 
Sauer 70 år

Folkeskolen.dk’s flit-
tigste og mest hyldede 
skribent og ivrig skole-
debattør – også i andre 
medier – »folkeskolelæ-
rer emeritus« Niels Chri-
stian Sauer fyldte 70 år 
den 17. marts.
»Den, man elsker, tugter 
man. Som tusindvis af 
lærere elsker jeg den 
grundlovsfæstede, frie 
folkeskole, og jeg har 

ikke lagt et helt arbejds-
liv i den for at se passivt 
til, mens den igen og 
igen bliver forringet af 
tåbelige dispositioner, 
primært sat i værk af 
Finansministeriet uden 
nogen som helst forank-
ring i skolens verden«, 
skrev Niels Christian 
Sauer for nylig i et af 
sine blogindlæg, hvor 
han også kaldte sit eget 
lærerliv for lykkeligt: 
»Lærerarbejdets grund-
læggende kvalitet ligger 
i forholdet til eleverne, 
og selv om dårlig poli-
tisk ledelse kan øde-
lægge meget, står den 
kendsgerning tilbage, 
at ingen kan hindre en 
lærer og en elev, der vil 
skolen og hinanden, i 
at bygge et frugtbart, 
menneskeligt givende 
lærer-elev-forhold op«.
Niels Christian Sauer gik 
på pension i 2015 efter 

40 år som lærer, de 28 
af dem som klasse-
lærer i indskoling/mel-
lemtrin med masser af 
lektioner i kristendoms-
kundskab og historie. 
I perioderne 2000-
2004 og 2008-2016 
var han valgt til hoved-
styrelsen i Danmarks 
Lærerforening (DLF). 
Den livslange kærlighed 
til folkeskolen kan sta-
dig drive den pensione-
rede skolelærer tilbage i 
skolen. Derfor får klasser 
på Ll. Næstved Skole på 
Fyn indimellem besøg af 
historiefortælleren Niels 
Christian Sauer, hvor 
han med høj stemme og 
levende kropssprog giver 
en opvisning i mundtlig-
hed i undervisningen.

folkeskolen@ 
folkeskolen.dk

Privatfoto
Niels Steensens Gymnasium er en katolsk privatskole med ca. 700 elever fra 
6. klasse ti l 3g. Skolen er en del af et netværk af jesuiterskoler med mere end 
2. mio. elever over hele verden, og skolens undervisning og øvrige akti viteter 
er præget af det ignati anske dannelsessyn.  

VI TILBYDER EN SKOLE MED 
høj faglighed, fagligt veluddannede engageret lærere, en åben atmosfære med 
syn på dannelse og et velfungerende samarbejde mellem elever, forældre, 
lærere og ledelse 

VI SØGER EN VICEAFDELINGSINSPEKTØR DER  
• Kan identi fi cere sig med skolens værdigrundlag 
•  Har lyst ti l at påtage sig varierende ledelsesmæssige og administrati ve  
 opgaver  
• Engageret kan arbejde med skolens pædagogiske udvikling i samarbejde  
 med rektor og afdelingsinspektør. 
•  Har stærke administrati ve evner og kan påtage sig forskellige administrati ve  
 opgaver 
•  I samarbejde med afdelingsinspektør kan være ansvarlig for en velfungerende
 kontakt ti l elever og forældre 
•  Er god ti l at kommunikere skrift ligt og mundtligt 
•  Har gode samarbejdsevner  

UNDERVISNING: 50-60 % eft er de konkrete omstændigheder det pågælden-
de skoleår. Ansøgningen sendes ti l rektor Lise Baadsgaard Jepsen (via sikker 
mail nederst på skolens hjemmeside, www.nsg.dk) 

Ansætt else sker i henhold ti l gældende overenskomst. Ansøgningsfrist senest 
d. 1. april 2020. Læs mere om skolen på www.nsg.dk  

Se det fulde sti llingsopslag på www.laererjob.dk

NIELS STEENSENS GYMNASIUM SØGER VICEAFDELINGS-
INSPEKTØR TIL GRUNDSKOLEN PR. 1. AUGUST 2020. 
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Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
Så kommer du direkte til annoncen.  
De farvede blokke henviser til tre kategorier:

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Allerslev Skole, 4320 Lejre

Vi søger en visionær afdelingsleder pr. 1.8.

§ Ansøgningsfristen er den 18. mar. 2020

Kvik-nr. 79505774

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Højmeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2020

Kvik-nr. 79567577

 LÆRERSTILLINGER

Vi søger efter lærere til Grundskolen på Det frie Gymnasium 
senest fra d. 1. august 2020. Grundskolen omfatter to spor 
i 8.- 10. klasse.

Stillingerne er en fast stilling på 100 % og en fast stilling på 
ca. 60 %. Ændringer i ansættelsesgraden ved den sidste 
stilling kan forekomme i løbet af næste skoleår.

Vi leder som udgangspunkt først og fremmest efter de 
rigtige personer til stillingerne, men vi ser gerne, at du kan 
besætte enten fysik/kemi, matematik eller musik, samt at 
du kan se dig selv i nedenstående. 
Vi forventer desuden, at du har en læreruddannelse.

Vi er en særdeles dynamisk og velfungerende grund-
skoleafdeling med 150 elever og 15 lærere. Vi arbejder 
i teams på de enkelte årgange, og lærergruppen er 
karakteriseret ved engagement, faglig dygtighed, 
åbenhed, demokratisk sindelag og et godt samarbejde. 
Du skal i øvrigt have lyst til at indgå i dette fællesskab, 
hvor det at tage ansvar også er en stor del af hverda-
gen. Du ønsker at trives på en skole, hvor medansvar, 
udvikling og forandring er nøgleord.

Det frie Gymnasium er en eksperimenterende, udviklende
og demokratisk skole med omkring 800 elever og 85 
ansatte. Kendetegnende for hele skolen er pædagogisk 
forsøgsvirksomhed og projektarbejde. I dag består Det frie 
Gymnasium, udover grundskolen, af: gymnasium, 2-årig 
hf og hf-enkeltfag. Vi har to bygninger, der begge ligger på 
Nørrebro, og grundskolens undervisning foregår fortrinsvis 
i Møllegade. Vi arbejder i øjeblikket hen mod en samloka-
lisering. 

Det frie Gymnasium er en selvejende institution. Skole-
mødet er skolens højeste myndighed, og der afholdes 
skolemøde én gang om ugen, hvor alle på skolen, elever 
såvel som ansatte har én stemme. Her træffes de overord-
nede principielle beslutninger, som vedrører skolens drift, 
struktur og udvikling.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst
mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgninger skal sendes på mail og være skolen i 
hænde senest fredag den 17. april kl. 12.00, og der vil 
være samtaler i løbet af uge 17 og 18.

For yderligere oplysninger kontakt:
Torben Lind Jensen, 2143 0959 eller Peter Futtrup, 
2991 3644

Ansøgningen sendes på mail til: tlj@detfri.dk 
Att. Viceafdelingsinspektør Torben Lind Jensen. 
Relevante bilag samt eventuelle udtalelser vedhæftes 
ansøgningen.

Grundskolen på Det frie
Gymnasium søger lærere
                                                             

Det frie Gymnasium / Møllegade 26 / 2200 Kbh N 
3537 1111 / adm@detfri.dk / www.detfri.dk 

Vi skal have dækket nogle af følgende fag:
• Matematik i indskolingen
• Matematik i udskolingen
• Fysik
• Idræt
• Fransk

Vi forventer: 
• Du ser dig selv som en medspiller i ambitiøse fagteams, med fokus på udvik-

ling og mål. 
• Du mestrer klasseledelse og en anerkendende og inkluderende pædagogik. 
• Du vil blive en del af velfungerende klasseteams, hvor der altid er mulighed 

for hjælp, udvikling og sparring.

Vi tilbyder:
Sankt Annæ Skole er en katolsk privatskole. Vi er en velfungerende og udviklingsori-
enteret skole, der værner om vores værdier, traditioner og fællesskab. Vi har faglige 
ambitioner på vores elevers vegne, og vi prioriterer trivsel og inkluderende lærings-
miljøer højt.

Organisatorisk
Skolen er afdelingsopdelt i indskoling fra 0.-5. kl. og udskoling fra 6.-10 kl. Skolen har 
derudover en selvstændig SFO.
I indskolingen har vi blandt andet tolærerordning, samarbejde med årgangspædagoger, 
teammøder og mulighed for supervision.
I udskolingen er der et tæt og udviklende samarbejde i årgangs- og fagteams.

Som lærer, på Sankt Annæ Skole, vil du møde en masse dejlige børn, positive og engage-
rede forældre og kolleger. Samtidig vil du blive en del af en dynamisk personalegruppe, 
der ser frem til nye faglige input fra dig. 

Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan ske ved henvendelse til skoleleder Søren 
Blinkenberg, 61284057.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation. Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til:
info@sktannaeskole.dk, senest tirsdag den 14. april 2020. Samtaler vil � nde sted i uge 17.

Sankt Annæ Skole søger til det nye skoleår 
to uddannede lærere
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Vinde Helsinge Friskole, 4281 Gørlev

Forstander

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2020

Kvik-nr. 79593222

Niels Steensens Gymnasium, 2100 København Ø

Viceafdelingsinspektør

§ Ansøgningsfristen er den 01. apr. 2020

Kvik-nr. 79635096

Viborg Kommune, 8800 Viborg

Skolechef

§ Ansøgningsfristen er den 27. mar. 2020

Kvik-nr. 79688226

Odsherred Kommune, 4573 Højby

AKT-lærer til Fårevejle Skole

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2020

Kvik-nr. 79459931

Hundige Lille Skole, 2670 Greve

Kompetent musik- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 15. apr. 2020

Kvik-nr. 79541622

Vinde Helsinge Friskole, 4281 Gørlev

To friskolelærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2020

Kvik-nr. 79596177

Højelse Skole, 4623 Lille Skensved

Engageret og dedikeret matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 18. mar. 2020

Kvik-nr. 79593072

Østhimmerlands Ungdomsskole, 9574 Bælum

Tre lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 30. mar. 2020

Kvik-nr. 79633646

Den Lille Skole, 2800 Lyngby

Barselsvikar til Den Lille Skole

§ Ansøgningsfristen er den 26. mar. 2020

Kvik-nr. 79658682

Det frie Gymnasium, 2200 København N

Lærere til grundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2020

Kvik-nr. 79728171

Vejstrup Efterskole, 5882 Vejstrup

Vejstrup Efterskole søger dygtige lærere

§ Ansøgningsfristen er den 10. apr. 2020

Kvik-nr. 79641794

Johannesskolen, 3400 Hillerød

Lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 27. mar. 2020

Kvik-nr. 79800676

Sankt Annæ Skole, 2300 København S

To uddannede lærere til det nye skoleår

§ Ansøgningsfristen er den 14. apr. 2020

Kvik-nr. 79827008

Aarhus Unicversitet, 8000 Aarhus C

Ph.d.-stipendier

§ Ansøgningsfristen er den 26. maj 2020

Kvik-nr. 79250677

Bernadotteskolen, 2900 Hellerup

Klasselærer til indskoling og mellemtrin

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2020

Kvik-nr. 79569936

Stenløse Privatskole, 3660 Stenløse

Tysklærer til august 2020

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2020

Kvik-nr. 79567720

European School Copenhagen, 1799 København V

Secondary teacher in geography and history

§ Ansøgningsfristen er den 27. mar. 2020

Kvik-nr. 79798551

European School Copenhagen, 1799 København V

Secondary teacher in French as mother tongue

§ Ansøgningsfristen er den 27. mar. 2020

Kvik-nr. 79798552
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RUBRIKANNONCER

Lejlig nær KBH. 
udlejes uge 29-32
Stor 2- værelses lejl med 
alle moderne faciliteter 
udlejes. Beliggende 20 
min fra Kbh Tæt på bus/
tog. 2000 pr uge
Telefon: 28763463

Mols Bjerge
Femmøller Bakker hytte 
52 m2  4  pladser TV fra-
valgt! 2 km til sandstrand 
270-330 EURO pr uge 
incl. el og vand
Telefon: 91253448 
www.toppen-mols.dk

Forår i hjertet af 
Frederiksberg
Dejlig lys 2.vær. lejlighed 
i roligt kvarter, 5 min fra 
metro og søerne udlejes 
på ugebasis til max 2 
personer.
Telefon: 21757146

Sommerhus på Møn
Hyggeligt ældre sommer-
hus beliggende lige ned til 
vandet på Møns sydkyst 
udlejes.
Telefon: +4521795578 
www.havhermansen. 123hjem-
meside.dk

Sverige – Halland
Rødt helårs træhus på 
stor grund med skov og 
mange muligheder for 
fritidsaktiviteter udlejes.
Telefon: 56820399 / 
31506048

Athen - ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) med 
panoramaudsigt over 
Akropolis. 88 kvm - fra 5 
dg. Se fotos!
Telefon: 21539899 
www.athen4u.dk

Arrild Ferieby, 
Sønderjylland
Dejligt hus 6-8 pers. med 
opvaskemaskine. Roligt 
beliggende med gåaf-
stand til svm.hal, tennis, 
golf, fiskesø mm.
Telefon: 61553215 
www.draabys.dk

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.
Bazarannoncerne ligger på nettet i 6 uger.

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

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

LEJRSKOLE 
FORÅR 2020
Dybbøl · Sønderborg Slot · Universe

Læs mere:

www.6401.dk

Du kan 
nå det

endnu!

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM

LIFE, 2900 Hellerup

Evalueringskonsulent med fokus på brugertest

§ Ansøgningsfristen er den 26. mar. 2020

Kvik-nr. 79617042

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Bliv uddannelsesvejleder

§ Ansøgningsfristen er den 26. mar. 2020

Kvik-nr. 79798553

Lejre Kommune, 4330 Hvalsø

Projektkoordinator til makerspaces

§ Ansøgningsfristen er den 18. mar. 2020

Kvik-nr. 79442211
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 7  23. marts 30. marts 16. april
Folkeskolen nr. 8  14. april 21. april 30. april
Folkeskolen nr. 9  27. april 4. maj 14. maj

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. 

137. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

Kontrolleret oplag 
2019: 75.459  
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for hele 2019 er 
153.000. Index Danmark/Gallup.

ABONNEMENT  
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad 
Klik på »Klag over bladleveringen« 
nederst på folkeskolen.dk.
For ændringer vedrørende frem-
sendelse af bladet send en e-
mail til medlemsservice@dlf.org 
eller ring til 33 69 63 00 

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

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk 
Peter Leegaard, ansvarlig for 
forretningsudvikling,
ple@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 17
Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

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

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

Faglige netværk 
Cathrine Bangild, community 
manager, folkeskolen.dk/fag 
debat@folkeskolen.dk

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18:

N R .  0 6   |   2 6 .  M A R T S   |   2 0 2 0

LITTERATURFESTIVAL SPREDER LÆSEGLÆDE

Fællesskabet og  
undervisningen lever videre.

Sådan lykkes nødundervisningen L Æ S  S I D E  7   Lærerstuderende i farezonen L Æ S  S I D E  1 4

L Æ S  S I D E  3
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Tegning: Craig Stephens

V E D  M O R T E N  R I E M A N N

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 169

Ti mærkelige råd til lærere i en mærkelig, mærkelig tid

9. 
Heldigvis har du stadig din fantasi. 
Forestil dig for eksempel, at du er et 
frit menneske, og du kan gøre, hvad 
du vil. 

4.  
Nu, hvor situationen har udviklet 
sig, bør du være opmærksom på 
kun at hoste ind i din knæhase.

6. 
Digital undervisning kan noget. Dengang på seminariet havde du nok ikke forestillet 
dig, at du en dag kunne udføre dit arbejde iført din Liverpool-trøje og intet andet.

1.  
Glæd dig over, at det trods alt 

kun er covid-19. Tænk, hvad 
covid-20 ville kunne udrette.

2. 
Forbered dig på, at I nok ikke kommer ud 

af landet i år. Faktisk: Forbered dig på, 
at I nok ikke kommer ud af stuen i år. 

3. 
Hvis du absolut skal bevæge dig 

udenfor, sørg for ikke at slikke på alt 
for mange dørhåndtag.

10. 
Hvis det hele bliver for meget, og 
du ikke kan overskue al den be-
kymring oven i alle de andre, så 
giv dig selv ti minutters  
pause, hvor du lige flytter  
ansigtsmasken op  
foran øjnene. 

5. 
Undgå håndtryk og kram. Anerkend dine medmen-

neskers tilstedeværelse, og send din hilsen på al-
ternative måder, for eksempel ved at hive gær og 

toiletruller op af deres indkøbsvogn.

7. 
Husk, at dette er et globalt problem. 
Selv friskoler er ramt. 

8. 
Kedeligt? Lad dig inspirere af, hvad an-
dre i isolation har fået fra hånden. Opfind 
et sprog, træn dig til en sixpack, lær et 

musikinstrument. Undgå så vidt  
muligt at forfatte et vanvittigt,  
radikaliseret manifest. 
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Musikhuset og Aarhus Congress Center, den 22.-23. april

SKOLEMESSEN 2020

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i 
et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse samt de to branche-
foreninger BFU og Danske Forlag.

GRATIS
BILLET PÅ 

SKOLEMESSEN.DK

Udstilling - foredrag - kurser - studieture - paneldebatter - god praksis

Følg os påREGISTRÉR DIG ONLINE 
På skolemessen.dk kan du se hele 
programmet og registrere dig gratis 
til messedagene.

Centre for 
Undervisningsmidler
– en del af Danske Professionshøjskoler

AFLYSNING

Som konsekvens af corona-situationen aflyses Skolemessen 2020.
Det er både trist og ærgerligt, at vi ikke skal mødes til gode messe-
dage i Aarhus i år, men en aflysning er det eneste rigtige i denne tid. 
Vi glæder os det mere til gensyn på Skolemessen den 27.-28. april 2021.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Mad,
landbrug 
og dyr
Tjek skole.lf.dk og find de bedste digitale tilbud om, 
hvor maden kommer fra, om dyrene på landet og om 
den natur, vi har til fælles. Gratis til dig og dine elever.

      
100%
DIGITALT
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