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Lyrikken er populær som aldrig før, og det fejrer 

vi ved at give lyrikken lyd på danskportalen til 

udskolingen.

¡  Punkere, engle og storbyen: Lad eleverne spejle deres 

verdensopfattelse i det nye periodeforløb om 80’ernes mest 

markante lyriske stemmer.

¡  Unge lyriske stemmer: Skab plads til forundring, fordybelse 

og identifikation i mødet med de helt unge digtere. 

¡  Tove Ditlevsen: Ny tilgang til forfatterskabslæsningen med 

tematiske nedslag, dramatisering og remediering af Toves 

tekster. Indeholder fx et lyrisk fokus på digte om barndom, 

pigesind og kvindesind.

¡  Lyrikporten: Gratis adgang til 28 lyrikfilm med danske digtere 

instrueret af Jørgen Leth.
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Arbejdsretsdom
»Jeg er så frustreret, at 
mine ord blev helt vildt 
teenage-depri-agtige, så 
jeg tænkte, at jeg må  
hellere vente med at  
skrive, til jeg kan tænke 
klart igen. 
Hold ikke vejret imens ... 
Det bliver nok ikke  
foreløbig!«
Britt Jadesø

»Hvornår har Arbejdsret-
ten sidst afgivet en dom, 
der var til fordel for  
arbejdstagerne?«
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

»Arbejdsrettens kendelser 
følger (ideelt set) loven 
– og loven er lavet af vo-
res modstander – så når 
man som gruppe har loven 
imod sig, er det flintrende 
lige meget, hvad common 
sense og redeligheden  
siger«.
Karsten Bräuner

Mange havde nok håbet, at reformen kunne fejre sin fødselsdag med to 
lys og en lille sang. Men man skal desværre lede længe for at finde en melodi, der 
kan passe. En tredjedel af lærerne i Folkeskolens repræsentativt sammensatte lærer-
panel mener faktisk, at reformen stik mod hensigten har ført til dårligere faglige re-
sultater for eleverne, mens kun fire procent mener, at resultaterne er blevet bedre.
Vurderingen af understøttende undervisning og lektiehjælp er endda forværret her 
i reformens andet år. 

Det er sagt mange gange, men her kommer det igen:
Reformen er blevet en spareøvelse, som hviler på et vaklende fundament af ud-

videt inklusion og lærere uden tid til forberedelse og samarbejde i et uskønt samspil 
med kommunale besparelser. 

Man kalder det effektivisering uden smålig skelen til, at det er svært at opfinde 
produktivitetsfremmende metoder, som kan overtage arbejdet med sprællevende 
børn i en foranderlig skolehverdag.  

For årsagerne skal naturligvis findes i manglende midler og deraf følgende tids-
pres. Derfor sidder der mange steder pædagoger og andre ikkelæreruddannede 
med lektiehjælpen – og de kan stå alene med understøttende undervisning. Et fag-
ligt løft kan man ikke kalde det. Men det er billigere. 

Men så må der da komme en god løsning næste år? 
Desværre. I skrivende stund sveder embedsmænd og politikere i Finansministeri-

et om kap med deres kolleger i KL, mens de lægger arm. De kæmper om, hvor man-
ge penge Christiansborg-politikerne kan barbere af kommunernes budgetter, så de 
har noget at drysse ud som milde gaver i udvalgte dele af vælgerhavet til efteråret. 

Her er måske en melodi, der kan passe til fødselsdagen? Kender du, kære læser, 
sangen om bageren, der bor på Nørregade. De fleste kan ikke længere huske, hvad 
det egentlig er, han bager, men de sidste ord i sangen kan mange nynne: »… har du 
penge, så kan du få, men har du ingen, så må du gå«.

Det er som bekendt ikke sådan, at kommunerne fik en pose ekstra penge at 
snolde for, da de skulle levere på de mange fine løfter i reformen. 

Christiansborg er nok det eneste sted i kongeriget, hvor 
den gamle bagersang ikke gælder. Her kan man gå til  
bageren og bestille dejlig lagkage til vælgerne – og sende 
regningen ud på skolerne og andre steder i det kommu-
nale system.

Hvor ville det klæde politikerne i det mindste at nøjes med  
at love vælgerne pebernødder, hvis det er det, de 
har råd til. 
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¡  Punkere, engle og storbyen: Lad eleverne spejle deres 

verdensopfattelse i det nye periodeforløb om 80’ernes mest 

markante lyriske stemmer.

¡  Unge lyriske stemmer: Skab plads til forundring, fordybelse 

og identifikation i mødet med de helt unge digtere. 

¡  Tove Ditlevsen: Ny tilgang til forfatterskabslæsningen med 

tematiske nedslag, dramatisering og remediering af Toves 

tekster. Indeholder fx et lyrisk fokus på digte om barndom, 

pigesind og kvindesind.
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Vind en vikar til trafikundervisningen
Teenagere kommer langt oftere til skade i tra�kken end deres yngre skolekammerater. 

Vær med i konkurrencen – svar på fem hurtige spørgsmål om teenagere og tra�k. 
Præmien er en gæsteunderviser fra Rådet for Sikker Tra�k. 

Deltag på www.sikkertra�k.dk/vindenvikar

INSTALLERER OPDATERING ...

Resterende tid: 2 år 7 mdr.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Lær eleverne at blive aktive
deltagere og kreative skabere 
i den digitale verden

Lær at Kode er bøger til mellemtrinnet og udskolingen, der 
ikke kun lærer eleverne at kode, men også lærer dem at tænke 
kreativt og få en struktureret tilgang til IT. 

Med udgangspunkt i det 21. århundredes kompetencer får elev-
erne en grundlæggende forståelse for, hvor og hvordan IT kan 
være en løsning på mange udfordringer.

 → Hjælper eleverne til at tænke logisk og struktureret
 → Gør eleverne kreative, skabende og innovative med IT
 → Skaber en let adgang til kodning for lærere.

Find de tilhørende webressourcer på 
lærkode.alinea.dk

K  de
Lær at

Alinea

Elevbog/
Web
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4
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ISBN 978-87-23-51398-4

9 788723 513984

ISBN 978-87-23-51398-4
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Bliv monstergod til at kode! 

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-

des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-

ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består 

af fire elevbøger og et website. 

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade 

lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og 

links til programmerne. 

Lær at kode er:

•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-

visning eller temauge

• Strukturerede øvelser med klar progression

•  Website med videovejledninger og ressourcer på 

lærkode.dk 

www.alinea.dk

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723
503893

ISBN 9
78-87-

23-503
89-3
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2Bliv monstergod til at kode! 

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-

des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-

ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består 

af fire elevbøger og et website. 

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade 

lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og 

links til programmerne. 

Lær at kode er:

•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-

visning eller temauge

• Strukturerede øvelser med klar progression

•  Website med videovejledninger og ressourcer på 

lærkode.dk 

www.alinea.dk

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723 503893

ISBN 978-87-23-50
389-3
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Bliv monstergod til at kode! 
Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består af fire elevbøger og et website. 

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og links til programmerne. 
Lær at kode er:
•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-visning eller temauge• Strukturerede øvelser med klar progression•  Website med videovejledninger og ressourcer på lærkode.dk 

www.alinea.dk

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723 503893

ISBN 978-87-23-50389-3
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Bliv monstergod til at kode! 
Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-

des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-

ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består 

af fire elevbøger og et website. 
På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade 

lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og 

links til programmerne. Lær at kode er:•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-

visning eller temauge
• Strukturerede øvelser med klar progression

•  Website med videovejledninger og ressourcer på 

lærkode.dk 

www.alinea.dk

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723 503893

ISBN 978-87-23-50389-3
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vig 

alinea.dk

4
Claire Lotriet

Mads Remvig 

Bliv monstergod til at kode! 
Kom i gang med at kode. Serien kan bruges på  
mellemtrinnet og i overbygningen og består af 
elevbøger og et website. 

På lærkode.alinea.dk kan I se introvideoer,  
downloade lærervejledninger og finde ekstra  
aktiviteter og links til programmerne. 

Lær at kode er:

•  Færdige kodeforløb til fx understøttende  
undervisning eller temauge

• Strukturerede øvelser med klar progression
•  Website med videovejledninger og ressourcer K  de

Lær at

Alinea

Elevbog/
Web
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Bliv monstergod til at kode! 

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-

des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-

ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består 

af fire elevbøger og et website. 

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade 

lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og 

links til programmerne. 

Lær at kode er:

•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-

visning eller temauge

• Strukturerede øvelser med klar progression

•  Website med videovejledninger og ressourcer på 

lærkode.dk 

www.alinea.dk

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723
503893

ISBN 9
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2Bliv monstergod til at kode! 

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-

des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-

ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består 

af fire elevbøger og et website. 

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade 

lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og 

links til programmerne. 

Lær at kode er:

•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-

visning eller temauge

• Strukturerede øvelser med klar progression

•  Website med videovejledninger og ressourcer på 

lærkode.dk 

www.alinea.dk

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723 503893

ISBN 978-87-23-50
389-3
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Bliv monstergod til at kode! 
Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består af fire elevbøger og et website. 

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og links til programmerne. 
Lær at kode er:
•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-visning eller temauge• Strukturerede øvelser med klar progression•  Website med videovejledninger og ressourcer på lærkode.dk 

www.alinea.dk
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Bliv monstergod til at kode! 
Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-

des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-

ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består 

af fire elevbøger og et website. 
På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade 

lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og 

links til programmerne. Lær at kode er:•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-

visning eller temauge
• Strukturerede øvelser med klar progression

•  Website med videovejledninger og ressourcer på 

lærkode.dk 

www.alinea.dk

ISBN xxxxxxxxxx

9 788723 503893

ISBN 978-87-23-50389-3
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Bliv monstergod til at kode! 
Kom i gang med at kode. Serien kan bruges på  
mellemtrinnet og i overbygningen og består af 
elevbøger og et website. 

På lærkode.alinea.dk kan I se introvideoer,  
downloade lærervejledninger og finde ekstra  
aktiviteter og links til programmerne. 

Lær at kode er:

•  Færdige kodeforløb til fx understøttende  
undervisning eller temauge

• Strukturerede øvelser med klar progression
•  Website med videovejledninger og ressourcer K  de

Lær at

Alinea

Elevbog/
Web
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Bliv monstergod til at kode! 

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-

des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-

ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består 

af fire elevbøger og et website. 

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade 

lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og 

links til programmerne. 

Lær at kode er:

•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-

visning eller temauge

• Strukturerede øvelser med klar progression

•  Website med videovejledninger og ressourcer på 

lærkode.dk 

www.alinea.dk
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9 788723
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2Bliv monstergod til at kode! 

Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-

des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-

ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består 

af fire elevbøger og et website. 

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade 

lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og 

links til programmerne. 

Lær at kode er:

•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-

visning eller temauge

• Strukturerede øvelser med klar progression

•  Website med videovejledninger og ressourcer på 

lærkode.dk 

www.alinea.dk
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9 788723 503893

ISBN 978-87-23-50
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Bliv monstergod til at kode! 
Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består af fire elevbøger og et website. 

På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og links til programmerne. 
Lær at kode er:
•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-visning eller temauge• Strukturerede øvelser med klar progression•  Website med videovejledninger og ressourcer på lærkode.dk 

www.alinea.dk
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Bliv monstergod til at kode! 
Kom nemt i gang med kodning og det 21. århundre-

des kompetencer med Lær at kode. Serien kan bru-

ges på mellemtrinnet og i overbygningen og består 

af fire elevbøger og et website. 
På lærkode.dk kan I se introvideoer, downloade 

lærervejledningen og finde ekstra aktiviteter og 

links til programmerne. Lær at kode er:•  Færdige kodeforløb til fx understøttende under-

visning eller temauge
• Strukturerede øvelser med klar progression
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TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

SPIL OG TRÆN PÅ DIT NIVEAU  
Et adaptivt digitalt trænings- og undervisningsmateriale til 
at træne matematik i skolen og hjemme. Sværhedsgraden 
i øvelserne tilpasser sig automatisk den enkelte brugers 
niveau, og materialet kan anvendes af alle elever på alle 
klassetrin.

Brugerne får deres planter i Matematikhaven til at vokse ved 
at spille og træne. Jo bedre og flittigere man er til at spille, jo 
smukkere og større vokser ens planter sig. Resultater og ind-
sats belønnes med virtuelle præmier, så brugerne får ansvar 
for deres egen læringsproces.

SELVRETTENDE OG GIVER LÆREREN OVERBLIK
Systemet er beregnet til selvstudier , er selvrettende og op-
lagt at bruge til træning. Kan anvendes i sammenhæng med 
alle matematiksystemer. Læreren kan i administrationsmo-
dulet identificere elevens styrker og problempunkter, sam-
menligne elevens resultater med kammeraters på samme 
niveau og  se elevens udvikling over en periode.

ONLINE-ADGANG TIL ALLE – ELEVER, LÆRERE  
OG FORÆLDRE
Nem og hurtig adgang med UNI login eller med unikt login 
som forælder. Licens til Matematikhaven købes per elev og 
giver eleverne ubegrænset adgang i licensperioden på 6, 12, 
24 eller 36 måneder.

GRATIS PRØVEPERIODE
Prøv Matematikhaven gratis i 1 måned – bestil på DPF.DK.

Matematikhaven er udviklet af Oefenweb, et selskab under 
University of Amsterdam. Er oversat og tilpasset danske 
forhold. 

Gratis 
prøveperiode 

– bestil på 
DPF.DK 

T E M A

L Æ R E R E : 
Reformen skader 

elevernes faglighed
33 procent af lærerne mener, at reformen  

har påvirket elevernes faglige  
kvalifikationer negativt. 
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»Giv tid! giv tid!  
– den nynner glad  
og ryster de små vinger,  
– giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! – hver blomst udspringer«

Variationer af den lille fugls sang fra »I 
sne står urt og busk i skjul« har præget 

debatten om folkeskolereformen, siden 
den blev indført: Hvis bare reformen får 
tid til at sætte sig, så skal den nok be-
gynde at virke rundtom på landets skoler. 
Forhåbningen er måske klarest formuleret 
af den daværende undervisningsminister 
Christine Antorini, der for et år siden til 

Folkeskolen sagde om folkeskolerefor-
mens første år:

»Det har været et udviklingsår på et 
negativt bagtæppe, så derfor håber og 
tror jeg på, at år to bliver anderledes«.

Men foreløbig ser hendes håb ud til at 
blive gjort til skamme på de fleste områder.

LÆRERE:  
REFORMEN VIRKER  
STADIG IKKE
Ny undersøgelse viser, at en del går dårligere med reformen dette år sammenlignet 
med sidste år. Det handler om besparelser, mener DLF. Kommunerne prioriterer folke-
skolen så meget som muligt inden for de økonomiske rammer, siger KL.
T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N  O G  E S B E N  C H R I S T E N S E N  ·  I L L U S T R AT I O N :  P E R N I L L E  M Ü H L B A C H
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Hvordan har reformen påvirket 
elevernes faglige kvalifikationer?

Meget positivt/  
positivt

4 %

Hverken positivt 
eller negativt

50 %

Negativt/  
meget negativt

33 %

Ved ikke

13 %

En ny undersøgelse viser nemlig, at år 
to nok er anderledes, men ikke til det bed-
re. Tværtimod. Kun fire procent af lærerne 
svarer, at reformen halvandet år efter 
start har påvirket elevernes faglige kvali-
fikationer positivt. En tredjedel mener, at 
reformen har påvirket elevernes faglige 
kvalifikationer negativt. Det er Scharling 
Research, der for fjerde gang har spurgt 
et repræsentativt udsnit af DLF’s medlem-
mer om folkeskolereformen.

Reformen blev sat i værk for at gavne 
eleverne. Ideen er, at de skal blive så dyg-
tige som muligt, lyder det igen og igen fra 
politikerne bag reformen. 

Men kun 12 procent svarer i undersø-
gelsen, at de synes, folkeskolereformen 
fungerer godt på deres skole. For et år si-
den var det 13 procent, der svarede sådan.

I tidligere undersøgelser af reformen 
er det ofte blevet fremhævet, at tingene 
skal have tid. I den sammenhæng er den 
nye undersøgelse interessant: For flere 
af folkeskolereformens kerneelementer 
gælder det nemlig, at år to er værre end 
år et.

Det gælder den understøttende under-

visning, hvor 32 procent sidste år vurde-
rede, at det fungerede dårligt eller meget 
dårligt – i reformens andet år er det tal 
steget til 43 procent.

Det samme gælder lektiehjælp – i 
reformens første år syntes 18 procent, at 
lektiehjælp havde en negativ effekt. I år, 
hvor lektiehjælpen er obligatorisk, er det 
tal steget til 29 procent.

Mange af de elementer, der skulle 
skabe den store gode forandring, funge-
rer altså ikke.

Dertil kommer, at lærerne er dårli-
gere forberedt, end de var før reformen. 
Sidste år vurderede 82 procent, at de var 
dårligere forberedt, end før reformen 
blev indført. I år vurderer 74 procent, at 
de stadig er dårligere forberedt i dette 
skoleår, end de var, før reformen blev 
indført. Samtidig svarer 32 procent, at de 
er dårligere forberedt end sidste år.

Dorte Lange, der er næstformand 
i DLF, understreger, at tilbagegangen 
for både lektiehjælp og understøttende 
undervisning handler om resurser – ikke 
om lærernes omstillingsparathed.

»Det grundlæggende problem er finan-

147419 p06-15_FS1116_Tema.indd   7 06/06/16   16.18
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»REFORMEN ER EN STAK  
MURSTEN UDEN MØRTEL« 

Snart er der gået to år med folkeskolereformen,  
og tilfredsheden blandt lærerne er ikke steget.

E n lille gruppe af lærerne mener, at 
det går godt med reformen på deres 

skole. 12 procent svarer i Folkeskolens 
nye undersøgelse, at folkeskolereformen 
fungerer godt, og 13 procent siger, at den 
understøttende undervisning fungerer 
godt. Men henholdsvis 44 og 43 procent 
svarer, at det går dårligt eller meget 
dårligt med reform og understøttende 
undervisning.

Det er nogle af nøgletallene i undersø-
gelsen »To år efter«.  

»Alle er pressede og har ikke tid/over-
skud til at hjælpe hinanden. Det savner 
jeg – fællesskabet om opgaven«, skriver 
en lærer i kommentarfeltet i undersøgel-
sen. Andre fortæller, at kolleger har sagt 
op, og nogle er på vej på pension, tidli-
gere end de egentlig havde forestillet sig.

»Skolereformen i sig selv kan godt 

komme til at fungere, hvis lov 409 æn-
dres, og lærere og pædagoger og så videre 
får tid til at gøre arbejdet grundigt og har 
tid til at udvikle samarbejdet. Dette er ikke 
tilfældet nu. Man vil det hele uden at give 
resurser til, at det kan lade sig gøre. Det 
giver et massivt spild af tid og på visse om-
råder mindre effektivitet«, skriver én.

En anden skriver, at der er gode ele-
menter i reformen, men at blandingen 
med udvidet inklusion, skolesammenlæg-
ninger og store kommunale besparelser 
er meget dårlig.

82 procent fortæller, at reform og ar-
bejdstid påvirker deres arbejde negativt. 
For et år siden var det tal 85 procent. 

En spareøvelse
Rigtig mange lærere har valgt at skrive 
kommentarer i undersøgelsen og give 

sieringen. Reformen er blevet finansieret af 
lærernes arbejdstid. Mange taler om, at re-
formen er en omvæltning og noget, lærerne 
skal vænne sig til, men det er ikke det, der er 
problemet. Det handler om, at opgaven ikke 
kan lade sig gøre med ordentlig kvalitet. Der 
er kun to måder, hvorpå vi kan få resurser 
og opgaver til at passe sammen: Enten ved 
at tilføre resurser eller ved at skrue ned på 
opgaverne«, siger Dorte Lange. 

Ud over at timetallet er steget, har skolen 
fået 13 procent færre lærere fra august 2009 
til august 2015. Det viser en DLF-analyse, der 
bygger på tal fra Kommunernes og Regio-
nernes Løndatakontor. I samme periode er 
elevtallet kun faldet med fire procent.

»Jeg håber, at nogle begynder at lytte. 
Lige nu stemmer flere og flere lærere og 
forældre med fødderne, og så ender vi med 
at stå med en folkeskole, der ikke er for alle. 
Når en tredjedel af lærerne fortæller, at de er 
dårligere forberedt end sidste år, så er det, 
fordi kommunerne har skåret ned fra sidste 
år til i år. Og det bliver værre endnu med 
omprioriteringsbidraget. Politikerne bliver 
nødt til at spørge sig selv, om man er interes-
seret i at have en folkeskole«. 

KL anerkender, at der er udfordringer 
med at implementere reformen.

»Vi ved, at kommunerne prioriterer 
folkeskolen så meget som muligt under de 
økonomiske rammer, vi er underlagt. Og at 
stort set alle kommunalpolitikere har stort 
fokus på folkeskolen og brænder for, at den 
nye skole skal lykkes og blive endnu bedre 
end før. Men vi anerkender selvfølgelig også, 
at det er svært at få en ny og omfattende re-
form til at virke, og derfor vil vi meget gerne 
i dialog med skolerne om, hvor det konkret 
er svært«, siger Anna Mee Allerslev (Radikale 
Venstre), formand for KL’s Børne- og Kultur-
udvalg, i et skriftligt svar.

Hun uddyber:
»KL kan desværre ikke genkende det 

billede, Folkeskolens undersøgelse tegner. 
Vi har indtryk af, at det er et meget blandet 
billede, hvor det går godt nogle steder, og 
hvor der er problemer andre steder. Den 
individuelle opfølgning giver mest mening, 
når billedet er så blandet. Men vi tager hvert 
enkelt problem alvorligt, og vi gør alt, hvad 
vi kan, for at understøtte udviklingen lokalt 
fra KL’s side«.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby 
(Venstre) har ikke ønsket at kommentere Fol-
keskolens undersøgelse på grund af travlhed 
med gymnasiereformforhandlingerne. 
hl@folkeskolen.dk og esc@folkeskolen.dk
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deres telefonnummer. Folkeskolen har 
ringet til enkelte for at få uddybet kom-
mentarerne.

Ulla Karlsson fra Solvangskolen i Fa-
rum fortæller, at reformen presser med-
arbejderne. Hun håber, at der vil blive 
slebet nogle kanter af hen ad vejen. 

»Reform og arbejdstid er lavet som en 
spareøvelse. Lærerne har fået flere un-
dervisningstimer, og pædagogerne bliver 
sat til mere, fordi de er billigere. Jeg synes 
i høj grad, der er tale om besparelser på 
skolen«, siger hun til Folkeskolen.

Ulla Karlsson understreger, at det ikke 
handler om, at lærerne vil klage, sådan 
som det bliver fremstillet mange steder.

»Det handler om, at vi ønsker at ud-
føre et godt stykke arbejde. Og det 

kniber med den måde, det er skruet 
sammen på nu«.

Hun ville ønske, at den under-
støttende undervisning kunne blive 

brugt til holddeling, og at den lange 
skoledag blev kortere. Den er hård for 

de fleste elever, mener hun. Og så omtaler 
hun reformen som en stak mursten uden 
mørtel.

»Der er en lang række af opgaver, vi 
skal sætte hak ved, når de er udført. Ar-
bejdet er kun gjort, hvis der er hak ved 
opgaven i skemaet. Der er ikke længere 
tiltro til lærernes faglighed. At vi er ud-
dannet til noget, at vi selvfølgelig har nog-
le mål for arbejdet. Reformen er blevet 
mere form end indhold, og det er trist«.

Dårlig brug af tiden
En lærer skriver i undersøgelsens kom-
mentarfelt »Jeg er trist og deprimeret 
på skolens vegne«. Læreren kan se gode 
intentioner i reformen, men fortæller, 
at det har nogle omkostninger at ændre 
skolen så markant fra den ene dag til den 
anden. Læreren har været i folkeskolen 
i 17 år, men skriver: »Jeg er færdig med 
skolen på det niveau, hvor jeg befinder 
mig nu. Det er blevet en fabrik, og aldrig 
har jeg oplevet en lavere kvalitet!«

Når panelet bliver spurgt til, hvordan 
det går med den understøttende under-
visning, svarer lidt flere end sidste år 
»meget dårligt«. Og flere lærere i den nye 
undersøgelse mener, at effekten af lektie-
hjælpen direkte er negativ – 29 procent 
har den holdning. Sidste år mente 18 pro-
cent, at det var tilfældet.

I alt mener halvdelen, at reformen 
ingen påvirkning har på elevernes faglige 

kvalifikationer, mens omkring en tred-
jedel mener, at reformen har påvirket 
elevernes kvalifikationer negativt. Kun fire 
procent synes, at elevernes faglige kvalifi-
kationer bliver løftet.

Over halvdelen i undersøgelsen svarer, 
at det er pædagoger eller andre, der står 
for den understøttende undervisning. 
Over en tredjedel siger, at pædagoger og 
pædagogmedhjælpere står alene med lek-
tiehjælpen på deres skole.

»Lektiecafeen varetages af en pæda-
gog, som ikke mener, at han er kvalifice-
ret til at tage lektiecafeen, så derfor går 
han ud med eleverne«, skriver én i kom-
mentarfeltet.

Faglærerne får tiden
En anden lærer, der har deltaget i un-
dersøgelsen, Thomas Jensen, er lærer på 
Ejstrupholm Skole. Han fortæller, at refor-
men ikke virker endnu, fordi arbejdstiden 

spænder ben for det. Han ser mange gode 
ting i reformen, men da lov 409 gik i gang 
samtidig, så kan reformen ikke lykkes 
ordentligt, mener han.

»Sådan en reform skal rettes til, men 
der er ikke overskud til at rette den til 
på grund af arbejdstidsloven. Hvis re-
formen skal lykkes, så bliver man nødt 
til at lytte til de professionelle – lærere, 
pædagoger og skoleledelse – dem, der 

arbejder med reformen i skolen«, siger 
Thomas Jensen.

Han har været lærer i to år og undervi-
ser i dansk og idræt i udskolingen. Han er 
glad for reformens tiltag om mere bevægel-
se, men mener, at det i forvejen var noget, 
man tænkte ind i skolen mange steder, så 
det er ikke ligefrem revolutionerende.

Den understøttende undervisning 
kører godt i udskolingen på Ejstrupholm 
Skole, mener han.

»Vi har ændret på den understøttende 
undervisning fra reformens første år til 
nu. Vi havde ikke faglærere på første år, 
der var det pædagoger og andre lærere, 
der ikke ellers havde klassen, der stod for 
den understøttende undervisning. Men 

»Flere elever er skole-
trætte og negative i  
forhold til skolen og  
undervisningen. De føler 
sig snydt, fordi der er  
lovet mere spændende 
og varieret undervisning.  
En vare, vi ikke kan levere 
inden for de rammer, der 
er stillet til rådighed«. 
Lærer i undersøgelsen

Nu hvor du har været igennem halvandet  
skoleår med reformen: Hvordan synes 
du, reformen fungerer på din skole?

Meget godt/  
godt

12 %

Hverken godt  
eller dårligt

42 %

Dårligt/  
meget dårligt

44 %

Ved ikke

3 %

Scharling Research har for fagbladet Folkeskolen gennemført 
undersøgelsen »To år efter« om folkeskolereformen og lov 409. 
Panelet består af repræsentativt udvalgte medlemmer af Dan-
marks Lærerforening.

Undersøgelsen er den fjerde i rækken om folkeskolereformen. 
Den første blev gennemført i foråret 2014 og målte forventnin-
gerne til den nye hverdag i skolen. Den anden undersøgelse blev 
foretaget i september 2014 – altså en måned inde i skoleåret. 
Den tredje undersøgelse ligger et år tilbage og gjorde status 
over det første skoleår med folkeskolereformen.

For årets undersøgelse gælder:
• 1.042 er kontaktet
• 411 har svaret
• Svarprocenten er 44
•  Besvarelserne er givet i tidsrummet 4. april til 15. april 2016.

BAG OM UNDERSØGELSEN

147419 p06-15_FS1116_Tema.indd   9 06/06/16   16.18



Store besparelser  
på løsdele i juni 

15-30% på løsdele til gynger 

Læs mere på 
www.aktiv-leg.dk 

15-20% på rustfri rutsjebaner 

25% på dele til svævebaner 

Hør inspirerende oplæg  
og bliv klogere på ny viden 
om autisme og ADHD

Oplæg ved  
professor Andrew Jahoda,  
professor Per Hove Thomsen mfl.
Læs hele programmet og tilmeld dig 
på www.aarhuskonferencen.dk

Arrangeret af:
Specialområde Autisme & Børne- og  
Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland
Center for Specialpædagogiske Børnetilbud  
& Langagerskolen i Aarhus Kommune

1. oktober 2016
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»Børnene hader den 
længere skoledag. Jeg 
har eksempler på, at 
elever, der tidligere var 
glade for skolen, nu 
ikke trives«. 
Lærer i undersøgelsen

T E M A :  Å R  T O  M E D  R E F O R M E N

det handler om at finde det, der giver 
mening med den enkelte klasse og det 
arbejde, man har gang i, så det skal altså 
være faglærerne, der står for den un-
derstøttende undervisning. Sådan er det 
blevet i udskolingen nu«.

»Jeg har to lektioner understøttende 
undervisning i min 9. klasse, og det har 
vi brugt til klassens tid, til at tale om triv-
sel for eksempel, og ellers kan vi fordybe 
os i det emne, vi i øvrigt arbejder med. 
Sådan har det været her i år, og sådan 
håber jeg også, at det bliver næste år. 
Den understøttende tid bruges godt her, 
men vi har også arbejdet meget med det. 
Vi har sammen talt om det overordnede 
mål med de lektioner, og vi er enige om, 
at det understøttende skal give mening«.

Thomas Jensen fortæller, at lærerne 
i udskolingen har bedt om at få tiden 
mandag morgen og fredag eftermid-
dag, så den for eksempel kan bruges til 
foredrag om forskellige relevante emner. 
Mandag morgen begynder de med en 
snak med de elever, der har det svært, 
sådan at de får talt deres uge igennem 
og taler om, hvornår de kan arbejde 
med lektier. Samtidig bliver tiden brugt 
til noget mere fordybelse i et emne for 

de fagligt stærke elever, så de arbejder 
videre og lærer noget mere.

»Vores elever spurgte ind til den un-
derstøttende undervisning, da reformen 

startede, så vi har også talt med dem om, 
hvad der er vigtigt at arbejde med. 

»Jeg tror, reformen kan give eleverne 
et fagligt løft efterhånden, hvis altså læ-
rerne kan være godt forberedt. Men når 
der ikke er forberedelsestid til det, så 
sker det ikke«.

,
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Thomas Jensen er glad for, at le-
delsen på hans skole forstår, at de har 
brug for at have forberedelse i blokke. 

Samtidig har lærerne mulighed for at 
flekse noget af deres tid, og han er godt 
tilfreds med, at de ikke bliver brugt som 
vikarer i deres forberedelsestid.

Så skolen har efterhånden fundet gode 
måder at arbejde på.

Klassens lærere skal have tiden
Folkeskolen besøgte Vadum Skole for 
halvandet år siden. Her fortalte lærerne 
om den understøttende undervisning, der 
dengang blev udbudt som aktiviteter i et 
middagsbånd – for eksempel Lille Nørd, 
Store Nørd, sprog, trivsel. Eleverne kunne 
vælge for et halvt år ad gangen. 

Siden er den understøttende under-
visning på skolen blevet ændret et par 
gange. Lærerne mente, at det blev for 
meget en valgfagsordning og egentlig ikke 
var understøttende undervisning.

»Det var en ulempe, at man skulle un-
derstøtte i klasser, som man ikke kendte. 
Det betød, at det var umuligt at ramme 
eleverne dér, hvor de var, når man ikke 
havde klassen og kendte de enkelte ele-
ver«, fortæller lærer Tommy Rosenkilde 
fra Vadum Skole. Han havde understøt-
tende timer i flere klasser.

»Vores erfaring er, at den understøt-
tende tid absolut fungerer bedst, når det 
er klassens lærere, der har den. Når an-
dre lærere og pædagoger kom ind i kort 
tid, så blev det mest til underholdning 

som boldspil og brætspil. Adspredelse 
kan være fint, men man understøtter ikke 
noget. Det handlede mest om, hvorvidt 
jeg kunne gøre emnet interessant for en 
gruppe elever, jeg ikke kendte«.

I dette skoleår efter jul har flere pæda-
goger haft den understøttende tid, men 
han fortæller, at stemningen på skolen 
mest er til at ændre det igen, sådan at 
klassens lærere får tiden. Det satser de på 
sker i det nye skoleår.

»Når jeg kender mine elever, så giver 
det mening at have en time ekstra i fysik/
kemi, hvor jeg kan gå dybere ind i under-
visningen på de forskellige niveauer, hvor 
eleverne er«, siger Tommy Rosenkilde. 
hl@folkeskolen.dk og esc@folkeskolen.dk

T E M A :  Å R  T O  M E D  R E F O R M E N

10 %

Hvordan vurderer du effekten af 
lektiehjælpen på elevernes faglige 
udbytte?

Meget positivt/  
positivt

14 % 13 %

54 %

18 %

Hverken positivt 
eller negativt

Negativt/  
meget negativt

Ved ikke

April 2015

April 2016

12 %

49 %

29 %

6 %

15 %

Hvordan synes du, den under- 
støttende undervisning fungerer  
på din skole?

Meget godt/  
godt

40 %
32%

14%13 %

Hverken godt  
eller dårligt

38 %

Dårligt/  
meget dårligt

43 %

Ved ikke

April 2015

April 2016

»Jeg arbejder mindre i 
antal timer. Jeg er meget 
presset i min hverdag og 
når slet ikke det, jeg skal. 
Jeg er meget træt efter 
arbejde og overkommer 
mindre end før, selv om 
jeg nu har mere fritid«. 
Lærer i undersøgelsen

»Vi har på min skole ikke 
mulighed for at være én 
lærer per klasse. Så vi 
har holddeling, sådan at 
to lærere har tre klasser 
på samme tid i nogle af  
timerne«. 
Lærer i undersøgelsen
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L ærere møder sovende elever, når de 
sidst på dagen kommer til undervis-

ning. Trætte elever, der mangler over-
skud: både til skolen og til legeaftaler og 
fritidsliv efter skoledagen. Det manglende 
overskud fører til flere konflikter, og 
elever, der tidligere trivedes og var glade 
for deres skole, er nu skoletrætte. Det kan 
man læse i lærerkommentarerne i Folke-
skolens undersøgelse af hverdagen med 
folkeskolereformen.

Danmark har fået verdens længste 
skoleliv og dermed tid til mere varierede 
aktiviteter for eleverne: Men det giver 
ikke en positiv forandring for eleverne. 

I indskolingen fortæller seks procent 
af lærerne, at den nye længde giver en 
bedre skoledag. På mellemtrinnet synes 
to procent, at det er en forbedring, 
mens kun én procent af lærerne vur-
derer, at skoledagens nye længde er en 
forbedring for eleverne i udskolingen.

Dermed giver lærerne meget samme 
vurdering som eleverne. I 2015 mente 76 
procent af eleverne, at skoledagen med 
folkeskolereformens indtog var blevet for 
lang. Siden er den med obligatoriske lek-
tiecafeer blevet endnu længere.

Paradoksalt nok fortæller mange, at 
samtidig med, at eleverne har fået en læn-

gere skoledag, har de fået færre frikvar-
terer og pauser, hvor eleverne selv kan 
disponere deres tid. 

»Vi har elever i 4., der er i skole til 
klokken 15.40 to dage om ugen – det er 
for mange timer for eleverne. Det betyder 
faktisk færre frikvarterer, hvilket betyder 
særdeles forvirrede og trætte børn«, skri-
ver en lærer. 

Lærer på Maglehøjskolen i Egedal Bet-
tina Pedersen har samme oplevelse. Hun 
underviser i indskolingen på Maglehøj-
skolen.

»Jeg synes, deres tid er meget styret, 
og tiden, hvor de selv vælger, hvad de 

Kommunerne kan give lov til kortere skoledage. Ifølge loven kræ-
ver det en individuel vurdering af hver klasse. På mellemtrinnet 
og udskolingen er det ifølge loven kun muligt »i helt særlige til-
fælde«. Forligskredspartierne Socialistisk Folkeparti og De Kon-
servative har forsøgt at lette på denne del af reformen. 

AFKORTEDE SKOLEDAGE

LÆRERE:  
VERDENS LÆNGSTE  
SKOLEDAG VIRKER IKKE
Den lange skoledag giver dårligere skole for eleverne – det fortæller lærere på alle klassetrin.

I 2014, før reformen blev indført, og i 2015 i reformens første år – altså før lektiecafeer og faglig fordybelse 
blev obligatorisk – har over 15.000 danske skoleelever forholdt sig til spørgsmålet: Hvad synes du om skole-
dagens længde? Svarene viste en markant stigning i antallet af elever, der mente, at skoledagen var for lang 
– fra 46 procent i 2014 til 76 procent i 2015. 

ELEVERNES OPLEVELSE AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

,
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Hvordan vurderer du skoledagens længde for  
eleverne nu sammenlignet med før reformen?

Meget bedre/bedre

6 %
2 %

1 %

Hverken bedre eller værre

15 %
10 %

15 %

Værre/meget værre

76 %

86 %
82 %

Ved ikke

3 % 2 % 1 %

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

skal, er meget kort«, siger Bettina Peder-
sen. Før folkeskolereformen havde elever-
ne en skoledag, der oftest sluttede 12.45. 
Nu varer skoledagen som udgangspunkt 
til klokken to.

Til gengæld har eleverne et 30-minut-
ters »bevægelsesbånd« hver dag. Bettina 
Pedersen fortæller, at nogle elever synes, 
det er dejligt, og at det for dem giver fær-
re konflikter, at der er en voksen, som vil 
noget med det meste af deres tid på sko-
len – men det er ikke alle. Om fredagen er 
der to frikvarterer i stedet for bevægelses-
båndet – og det er eleverne glade for.

»Fodbolddrengene er nogle af dem, der 
siger: ’Yes!’, fordi de kan gå ud og spille fod-
bold. Og flere af børnene giver udtryk for, at 
de er glade for selv at kunne styre pausen«, 
siger Bettina Pedersen. Det er altså ikke 
sådan, at eleverne sidder stille, hvis der ikke 
er et voksenarrangeret bevægelsesbånd.

Løber tør for koncentration
»Eleverne er mere trætte og brugte sidst på 
dagen, en stor del af eleverne magter ikke 
mere, og der opstår derfor lettere konflikt 
iblandt dem«, skriver en lærer. Og Bettina 
Pedersen fortæller, at det er blevet en 

didaktisk disciplin at indtænke effekterne 
af den lange skoledag: Når eleverne skal 
arbejde sammen og lære noget nyt, sker 
det bedst i de første lektioner. De sidste 
lektioner bliver oftest brugt på lektiehjælp, 
bibliotekstime og individuelt arbejde.

»Jeg er også læseløftlærer. Der har jeg 
nogle gange timerne i de sidste to lektio-
ner. Og jeg har fundet ud af, at jeg skal 
arbejde med en af eleverne lige efter fri-
kvarteret, fordi eleven dårligt kan koncen-
trere sig den sidste halvdel af modulet«, 
siger Bettina Pedersen. 
hl@folkeskolen.dk og esc@folkeskolen.dk

BØRNENES KULTURBOG
Børnenes Kulturbog er en uvurderlig hjælp til at videregive vor kulturskat til 
de små via hygge, sang og leg. 
Bogen er redigeret af Rolf Slot-Henriksen.

INDHOLD
• Danske børnesange
• Rim og remser
• Gamle danske lege
• Børnenes tegneskole
• Molbohistorier
• Danske folkeeventyr
• Godnatsange
• Og meget mere...

Udgivet af foreningen Dansk Kultur 
v/ Hans Christophersen / Kong Georgs Vej 51, 1.th., / 2000 Frederiksberg / e-mail: bogsalg@danskkultur.dk

PRIS
199,- KR.
+ forsendelse.

Ved køb af klassesæt
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ARBEJDET 
PRESSER 
STADIG
S tressniveauet er det samme i år som sidste år, viser den 

nye undersøgelse. Sidste år fortalte 60 procent af lærerne 
i undersøgelsen, at de følte sig stressede af arbejdsrelaterede 
årsager. I år er tallet 59 procent. Denne gang findes der signifi-
kante sammenhænge mellem spørgsmål om arbejdsbelastning, 
vikardækning, og hvordan den understøttende undervisning 
fungerer på skolen. 

Kun otte procent siger, at deres stressniveau er mindre i år 
end sidste år.

Flere lærere har fået mere fleksibel arbejdstid siden sidste 
år. 21 procent svarer i denne nye undersøgelse, at de er gået 
fra fuld tilstedeværelse på skolen til en mere fleksibel arbejds-
tid, men der er stadig 42 procent, der har fuld tilstedeværelse 
på skolen.

I kommentarfeltet fortæller flere, at de har fået mulighed 
for at flekse nogle timer om ugen, og enkelte glæder sig over, 
at de ikke bliver brugt som vikarer.

Én skriver: »Jeg har to 9.-klasser til fire fag. Det passer 
ikke så godt med reformen. Sidste år havde jeg en 9. klasse 
til engelsk. Der kunne jeg bedre nå mine opgaver«. En anden 
skriver: »Tre timers forberedelse til 21 timers undervisning – 
hvoraf møder også indgår«. »Alt i alt for lidt forberedelsestid«.

I den nye undersøgelse er antallet af lærere, der arbejder 
mere, steget. På spørgsmålet »Arbejder du alt i alt mindre, 
det samme eller mere i forhold til sidste skoleår på grund af 
reformen eller lov 409?« svarer i alt 30 procent, at de arbejder 
mere nu. Tallet er steget fra 21 procent ved forrige undersø-
gelse. Samtidig er der 40 procent, der siger, at de arbejder 
mindre nu end før reform/lov 409. Ved forrige undersøgelse 
var det tal 49 procent.
hl@folkeskolen.dk og esc@folkeskolen.dk

60 millioner mennesker er på fl ugt lige nu. Det er det højeste antal 
siden  2. verdens krig. Mange af dem fl ygter fra krig og  konfl ikter i 
blandt andet Syrien og  Afghanistan. Situationen i nærområderne 
er kaotisk, og overtrædelse af menneske rettigheder og Geneve-
Konventionen er hverdag. Mange søger derfor mod  Europa. 
Deltag i Mediekonkurrencen 2017 og vær med til at sætte fokus på 
den humanitære krise og livet på fl ugt.

Lav et nyhedssite eller en rigtig avis trykt i 1.000 eksemplarer. 
6.-10. klasse kan deltage i uge 9, 10, 11 og 12. Læs mere og tilmeld 
klassen på ekstrabladet.dk/skole, politiken.dk/skole og jp.dk/skole.
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Løbedansk fra Delta
sætter fart i indlæringen …

Nyt danskmateriale med bevægelse til 0. og evt. 1. 
klasse. Indeholder 2 vokalbøger og 2 konsonantbøger, 
opbygget som et grundigt og systematisk materiale 
til bogstavindlæring. Sværhedsgraden er langsomt 
stigende fra det første spæde møde med bogstavlyde 
til begyndende læsning. Efter ca. 24 uger er eleverne 
klar til læsebøgerne ”Læs og løb” og ”Ole, Ida og Tot”.

Forlaget Delta ∙ Tlf. 46 78 70 15 ∙ www.forlagetdelta.dk

Se andre nyheder og opdateringer på www.forlagetdelta.dk
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Materialet er understøttet af 3 lærermapper med gennemarbejdede 
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Torsdag 19. maj 2016 kl. 16.03

Lærere forlader folkeskolen, fordi de vil have tid 
til at være professionelle lærere. Sådan lyder en 
foreløbig opsamling på svar fra over 400 læ
rere om, hvorfor de har forladt folkeskolen.

En gruppe forskere ville have kontakt til 
lærere, der har forladt folkeskolen, via folke
skolen.dk. En fredag eftermiddag efterlyste de 
lærere, der havde forladt folkeskolen inden for 
de seneste tre år, og som ville begrunde deres 
valg. Responsen overraskede dem.

»Om mandagen havde vi allerede 330 
svar. Det blev delt via Facebook. Efter en uge 
havde over 400 givet fyldige svar. Det tyder 
på, at folk har noget på hjerte«, siger ph.d., 
adjunkt ved professionshøjskolen UCC Nana 
Katrine Vaaben. 

»Undersøgelsen viser, at når lærerne stop
per i folkeskolen, er det ikke, fordi de vil stoppe 
med at være lærere, men fordi de vil blive ved 
med at være lærere«, siger Nana Katrine Vaa
ben og forklarer, hvordan arbejdstidsloven og 

folkeskolereformen tilsammen betyder, at læ
rerne bliver presset på deres professionalisme.

Her er lærerne med i maskinrummet
Anette Krongaard var lærer på en folkeskole i 
15 år og føler sig stadig som folkeskolelærer i 
hjertet. Men da hun og rigtig mange af hen
des kolleger forlod Glostrup Skole sidste år, 
sendte hun ingen ansøgninger til folkeskoler. 

»Jeg kan virkelig mærke, at her er en høj 
grad af autonomi. Vi skal jo klare alle de samme 
opgaver, så selvfølgelig er der et arbejdspres, 
men det er jo noget, man er engageret i og går 
til med ildhu«, fortæller Anette Krongaard om 
sit nye job på en friskole. 
mbt@folkeskolen.dk, kra@folkeskolen.dk

Svarene myldrede ind, da en gruppe forskere via folkeskolen.dk 
spurgte, hvorfor lærerne forlader folkeskolen.

Lærere forlader folkeskolen 
for at få tid til at gøre  
jobbet professionelt

Anbefalingen ingen kender: Tysk/fransk bør beholde timetal
Siden reformen er mange elever blevet 
snydt for en time om ugen i tysk og fransk 
sammenlignet med deres forgængere. Men 
det sker stik imod anbefalingen i folkesko
leloven.

Kommunerne, skolelederne, sprogforenin
gerne og tysk og fransklærerne har sovet i 
timen, lyder kritikken fra Tysklærerforeningen.

»Man kan ikke forvente, at folk generelt 
læser folkeskoleloven fra ende til anden, 

men når man sidder som ansvarlig, skal man 
altså læse den«, siger formand for sprogpo
litisk udvalg i Tysklærerforeningen Hjalmar 
Jess. 

Fredag 27. maj 2016 kl. 11.30

»Jeg kan virkelig 
mærke, at her er en 
høj grad af auto
nomi«, siger Anette 
Krongaard om sit 
nye job på Park 
Allé Privatskole i 
Brøndby.
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34: 
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TEMA: JOBSKIFTE

LÆRERE SHOPPER JOBEFTER BEDRE VILKÅR

MÅLSTYRING: DRESSUR ELLER LÆRING?

På tre år er antallet af lærere, der skifter til  en anden kommune, mere end fordoblet
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Torsdag 26. maj 2016 kl. 14.54

Frederikssund-lærere  
får 300 timer til egen 
forberedelse

Blækket var knap tørt på dronnin
gens underskrift på lov 409, før 
Frederikssunds byråd besluttede 
ikke at indgå aftaler, der på nogen 
måde kunne begrænse ledelses
retten.

»Men efterhånden blev det klart, 
at der var nogle ting, vi havde brug 
for at sikre – for os selvfølgelig især 
lærernes forberedelsestid«, fortæl
ler formand for lærerkredsen Re
gitze Flannov. 

Aftalen sikrer alle lærere og bør
nehaveklasseledere i Frederikssund 
en pulje på minimum 300 timer til 
deres egen individuelle forberedelse 
– timer, som de selv kan lægge på 
det tidspunkt og sted, som passer. 

Onsdag 1. juni 2016 kl. 14.06

Skolelederformand:  
Vi bliver bedre til at  
sikre forberedelse

Skolelederne skal sikre, at læ
rerne har forberedelsestid nok, 
siger undervisningsministeren. 
Formand for skolelederne Claus 
Hjortdal mener, at skolelederne i 
høj grad forsøger at bruge deres 
ledelsesrum til netop det.

»Vi forsøger at skabe små 
mirakler for at få det til at lyk
kes. Vi er blevet klogere under
vejs. Der var både skolereform 
og arbejdstidslov, der skulle im
plementeres. Det blev bedre i år 
to. Nu er vi i gang med år tre, så 
nu kender vi virkelig rammerne, 
så vi kan skabe den luft, der skal 
være«, siger Claus Hjortdal til 
folkeskolen.dk

 
nyheder på:

  

Tirsdag 31. maj 2016 kl. 14.45

Palle Skov Jensen blev varslet 
afskediget af Odense Kom
mune, men i stedet for at ven
te på fyringen fandt han nyt 
job. Det har betydet, at byret
ten har afvist den erstatning, 
som Ligebehandlingsnævnet 
ellers havde tilkendt ham.

I forhold til den anden afske
digede lærer – der ikke fandt 
nyt job, før afskedigelsen blev 
effektueret – bliver det i dom
men afvist, at der var tale om 
aldersdiskrimination.

Mest læste:
 
•  Debat: Stop med at bruge 

Rikke, tak

•  Lærere forlader skolen for at 
få tid til at gøre jobbet pro
fessionelt

•  Masterclass med Hattie:  
Politikerne lytter ikke til lærere

Mest debatterede:
•  Professor: Fælles Mål er  

progressiv pædagogik

•  Debat: Hvad er det for en 
slags mennesker, der  
dannes?

•  Debat: Stop med at bruge 
Rikke, tak

Lærer fik nyt job – og tabte  
diskriminationssag

F O L K E S K O L E N  /  1 1  /  2 0 1 6  /  17 

Det har partierne aftalt  
om målstyring
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FIK DU  
LÆST: 

»Jeg har det utroligt skidt med 
det. Jeg kan slet ikke se, at 
bevisbyrden er løftet i forhold 
til forskelsbehandlingssagen«, 
siger Palle Skov Jensen til fol
keskolen.dk

Flere end 31.000 protestunderskrifter afleverede den prisvindende 
modtageklasselærer Loris El-Haj til undervisningsminister Ellen Trane 
Nørby op til tredjebehandlingen af den lov, der giver kommunerne mulig-
hed for at undervise flygtningebørn i særlige tilbud uden for folkeskolen.  
Ministeren gav udtryk for, at hun værdsætter debatten, men hun mener 
ikke, kritikere forholder sig til, hvad der står i loven.
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Onsdag 1. juni 2016 kl. 17.33
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3. JUNI 2016:  
DOM: LÆREREN HAR  
IKKE KRAV PÅ AT FÅ TID  
PÅ FORBEREDELSEN

TEKST KAREN RAVN

Fredag eftermiddag den 3. juni afsagde 
Arbejdsretten sin dom i striden mellem Lærer-
foreningen og KL om fortolkningen af et punkt 
i Overenskomst 15. Dommen gik Lærerfor-
eningen imod – ledelsen er ikke forpligtet til at 
sætte tid på den enkelte lærers forberedelse.

Dommen er en frifindelse af KL for at have 
brudt loyalitetspligten i den hovedaftale, som 
er udgangspunktet for overenskomsterne 
mellem KL og Lærernes Centralorganisation 
(LC). Arbejdsretten mener ikke, at LC har 
godtgjort, at punkt tre i arbejdstidsbilaget 
til Overenskomst 15 – af retten kaldet »det 
politiske papir« – »tydeligt fastslår en forplig-
telse for ledelsen til at meddele læreren et 
skøn over, hvor megen tid læreren samlet set 
forventes at anvende til forberedelse i det 
pågældende år«.

Striden står om punkt tre, som siger, at 
der i drøftelserne mellem lærer og skolele-
der om lærerens opgaveoversigt »indgår en 
drøftelse af det forventede tidsforbrug til for-
beredelsen og de øvrige opgaver«. Det mener 
Arbejdsretten altså ikke nødvendigvis skal 
læses, som at skolelederen skal give læreren 
et skøn over, hvor meget tid han eller hun har 
til forberedelse.

»En fornuftig balance«
»Ordlyden kan nemlig forstås således, at 
ledelsen og læreren i forbindelse med udar-
bejdelsen af opgaveoversigten skal drøfte, 
om der er en fornuftig balance mellem de 
opgaver, der skal udføres i løbet af året, og 
den arbejdstid, der er til rådighed, når un-
dervisningstiden fratrækkes, uden at læreren 
skal have meddelt et skøn over forventet 

tidsforbrug til den samlede forberedelse«, 
skriver dommerne. 

»Det er helt uforståeligt«, mener Anders 
Bondo efter dommen. »Da KL og vi i Overens-
komst 15 udformede bilag fire, var det vores 
fælles mission at finde en løsning på proble-
met med, at tiden til forberedelse endte med 
at være ’resttiden’, når alle andre opgaver var 
løst. Netop derfor formulerede vi punkt 3 om, 
at der skulle drøftes det forventede tidsfor-
brug til forberedelsen«.

»Det er en ulykkelig situation«, siger han, 
»for KL har ingen svar på udfordringerne med 
manglende forberedelsestid«.

KL’s topforhandler ved Overenskomst 15, 
Michael Ziegler, svarer gerne på, hvordan 
skolelederne skal sikre, at lærerne får den 
nødvendige tid til forberedelse:

»Det skal de sørge for gennem den drøf-
telse, vi hele tiden har lagt op til, hvor man 
drøfter, om tingene hænger sammen. Uanset 
om der skal sættes timer på eller ej, er det en 
god ide at have en drøftelse af, om tingene 
hænger sammen«.

Men 80 procent af lærerne siger jo, at tin-
gene ikke hænger sammen – at de ikke har tid 
nok til at forberede sig?

»Jamen, det er en anden diskussion. Det 
tror jeg dækker over, at tingene stadig er me-
get nye – både ændringen af arbejdstidsregler-
ne og folkeskolereformen. Det er klart, at det 
tager tid at indarbejde nye måder at arbejde 
på«, svarer han.

Selvom Michael Ziegler er glad for frifin-
delsen, ærgrer han sig over, at sagen havnede 
i retten, og håber, at KL og lærerne hurtigt 
kan lægge den bag sig.  

KL lagde i Arbejdsretten vægt på, at ar-
bejdstidsbilaget fra Overenskomst 15 ikke er 
en ny arbejdstidsaftale, men et »politisk pa-
pir«. Anders Bondo siger:

»Målet med aftalen i 2015 var, at vi skulle 
tage et fælles ansvar for, at lærerne kunne 
lykkes med deres opgave. Vi synes, at formu-
leringen var helt klar. Men det er klart, at vi 
fremover må stille helt andre krav til præci-
sionen, når vi indgår aftaler med KL«.
kra@folkeskolen.dk

Fredag eftermiddag afsagde Arbejdsretten dom  
– KL blev frikendt for at have overtrådt loyalitetspligten.

Uanset om der skal 
sættes timer på eller 
ej, er det en god ide 
at have en drøftelse 
af, om tingene  
hænger sammen«.

Michael Ziegler
KL’s topforhandler
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15. FEBRUAR 2015:  
KL OG DLF/LC UNDERSKRIVER 
OVERENSKOMSTEN
Søndag aften kunne formand for KL’s løn- og 
personalepolitiske udvalg Michael Zieg-
ler og lærernes formand, Anders Bondo, 
med tilfredse miner underskrive lærernes 
overenskomst. De kunne ikke blive enige 
om en ny arbejdstidsaftale, og regeringens 
arbejdstidslov måtte fortsætte, men de blev 
enige om 15 punkter, som sætter rammer for 
planlægningen af lærernes arbejdstid med 
særligt fokus på forberedelsen. Punkt 3 lyder: 
»I drøftelserne af opgaveoversigten, underbi-
lag 2.1 paragraf 5, stykke 1 og stykke 2, indgår 
en drøftelse af det forventede tidsforbrug til 
forberedelsen og de øvrige opgaver«.

15. FEBRUAR 2015: 
KL UDSENDER BREV  
TIL BORGMESTRENE
I brevet, som er KL’s første fortolkning af 
overenskomsten, står blandt andet, at den 
fælles forståelse »konkretiserer muligheden 
for dialog om tilrettelæggelse af den enkelte 
lærers opgaver og tid«. 

10. APRIL 2015:  
ANDERS BONDO SENDER  
BEKYMRINGSMAIL TIL KL
Anders Bondo skriver en mail til formand og 
næstformand for KL’s løn- og personalepoli-
tiske udvalg for at forklare, at han fra DLF’s 
kredse hører, at KL melder ud, at punkt 3 
»ikke betyder, at læreren skal oplyses om det 

forventede omfang af tiden til forberedel-
sesopgaven«. I brevet skriver Anders Bondo: 
»Punkt 3 betyder ikke, at skolelederen skal 
redegøre for overvejelserne til den enkelte 
time eller det enkelte fag, men derimod 
om overvejelserne om den samlede tid til 
forberedelsens omfang. Vi var enige om, at vi 
skal undgå, at tiden til forberedelse bare er 
den tid, der er tilbage – residualen – når alle 
opgaver er løst«.

7. MAJ 2015: 
KL: DER SKAL IKKE TID  
PÅ FORBEREDELSEN
Kontorchef i KL Nanna Abildstrøm skriver til 
sekretariatschef i LC Mariann Skovgaard: 
»Vi var enige om, at forberedelsestiden ikke 
skulle blive den rest, der så at sige var tilbage 
ud over andre opgaver. Tilsvarende var det 
en helt afgørende forudsætning for os og for 
vores politikere, at der ikke skulle sættes tid 
på forberedelsen. Det gjorde vi helt klart«, 
står der i mailen.

10. MAJ 2015: 
INTERN MAIL I KL BESKRIVER, 
AT DER IKKE SKAL TID PÅ  
FORBEREDELSEN
Michael Ziegler gør over for Nanna Abild-
strøm klart, at han ikke forstår, at der kan 
blive en diskussion omkring punkt 3 i arbejds-
tidsbilaget. 

»Punkt 3 var lige præcis et af de punkter, 
jeg hæftede mig ved – og jeg kan tydeligt 
huske, at jeg under forhandlingerne fre-
dag aften (efter mødet i formandskabet i 
forlængelse af forhandlingerne 13. februar, 

redaktionen) rejste det over for Anders og 
sagde til ham, at jeg opfattede det som en 
drøftelse af opgaverne under ét, hvor man 
kunne diskutere, om der var den fornødne 
tid til forberedelse med de givne opgaver, og 
det fint kunne være en drøftelse, hvor man 
ikke kvantificerede tiden til forberedelse, og 
det var han enig i«, skriver Michael Ziegler 
i mailen.

28. MAJ 2015:  
DLF: ABSURD, AT FORVENTET 
TIDSFORBRUG IKKE BETYDER 
TID PÅ FORBEREDELSE
Anders Bondo sender på vegne af kredsfor-
mændene i DLF et brev til KL. Her beklager 
han, at LC nu bliver nødt til at forberede en 
fagretslig sag mod KL. 

»Det er for os helt absurd, at KL nu skriver 
ud til kommunerne: ’I dialogen mellem leder 
og lærer afstemmes forventninger til, om de 
samlede opgaver kan nås inden for arbejds-
tiden. Det er opgaven, der er i fokus – ikke 
tiden’, når der i de aftalte initiativer direkte 
står, at i drøftelserne af opgaveoversigten 
’indgår en drøftelse af det forventede tidsfor-
brug til forberedelsen og de øvrige opgaver’«, 
lyder det i brevet.  

22. JUNI 2015: 
KL: SKØN OVER TIDSFORBRUG 
ER EN MULIGHED
KL udsender notat til kommunaldirektører og 
direktører for skoleområdet. I notatet giver 
KL tre inspirationseksempler på, hvordan 
dialogen med lærerne kan gribes an. Man kan 
have: »Dialog om opgaverne – med udgangs-

TEKST MARIA BECHER TRIER

Vejen til Arbejdsretten
KL og DLF’s uenighed om, hvordan skolelederen skal drøfte forberedelsestid 
med læreren, endte i Arbejdsretten den 24. maj. Se her, hvordan enighed om tre 
linjer i et overenskomstbilag endte i uløselig uenighed. 
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Fremtidens digitale 
matematiksystem 

0.-3.klasse

Pædagogik og teknik spiller 
sammen på bedste måde i nyt, 
digitalt og fuldt dækkende 
matematiksystem.

Afvekslende og tydelig metode 
samt en klar struktur.  Den 
digitale håndtering giver 
læreren solidt overblik og 
indblik. Individualisering bliver 
overskuelig – og til en succes.

Fungerer lige godt på pc, Mac, 
tablet og aktiv tavle.  

Prøv gratis

Tilmeld på edimia.dk

edimia udgiver UNI Matematik – edimia.dk – unimat@edimia.dk
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punkt i opgaverne«, »Dialog om opgaverne 
– med skøn over tidsforbruget« og »Dialog 
om opgaverne – med udgangspunkt i teamets 
opgaver«. 

I notatet skriver KL også: »Uanset hvilken 
form man lokalt vælger for dialogen om det 
forventede tidsforbrug, er det væsentligt at 
være opmærksom på, at der ikke sker binding 
af resurserne«. 

Notatet bliver efterfølgende sendt til An-
ders Bondo og kredsformændene. 

9. JULI 2015:  
ANDERS BONDO TIL KL: 
ER VI ENIGE?
Anders Bondo sender et svar til KL’s bestyrel-
se, hvor han er meget tilfreds med, at KL har 
givet et bud på, hvordan leder og medarbej-
der kan have en dialog om opgaveoversigten 
og det forventede tidsforbrug til forberedelse 
og de øvrige opgaver. Men han har et par 
spørgsmål. Et af dem er: 

»I forhold til eksempel 1 i KL’s brev må det 
betyde, at der i drøftelserne om de opgaver, 
der samlet ses skal løses inden for arbejdstiden, 
også indgår en dialog om skolelederens forvent-
ninger til lærerens tidsforbrug til forberedelsen, 
hvis læreren efterlyser det. Er vi enige om det?«

18. AUGUST 2015:  
KL: KOMMUNERNE BESTEMMER 
SELV, OM DER SKAL TID PÅ  
LÆRERENS FORBEREDELSE
Efter sommerferien modtager Anders Bondo 
et brev fra Michael Ziegler, hvori han svarer 
på det spørgsmål.  

»Som nævnt i notatet kan det for eksempel 
ske med udgangspunkt i opgaverne (eksempel 
1) eller med skøn over tidsforbruget (eksempel 
2). Det kan også foregå med udgangspunkt i 
teamets opgaver (eksempel 3). Eksemplerne er 
kun eksempler. Der kan være andre måder at 
håndtere det på. Hvordan dialogen nærmere 
tilrettelægges, håndteres lokalt«, lyder svaret. 

24. AUGUST 2015:  
LC: SAGEN MÅ AFGØRES 
I ARBEJDSRETTEN
LC skriver i et brev til KL, at LC ønsker at 
indbringe uenigheden for Arbejdsretten. »LC 

har flere gange såvel mundtligt som skriftligt 
tilkendegivet, at man finder, at KL’s udmeldin-
ger i sagen er et brud på den indgåede aftale, 
som man ser sig nødsaget til at få afklaret ved 
en fagretslig behandling«, skriver sekretariats-
leder Mariann Skovgaard til KL. 

1. SEPTEMBER 2015:  
INGEN ENIGHED OM TID PÅ  
FORBEREDELSEN
På et fællesmøde mellem LC, DLF og KL kan 
parterne ikke blive enige. »KL har noteret sig, 
at det, LC gør gældende, er, at KL har begået 
et hovedaftalebrud. KL gør gældende, at KL i 
det hele har overholdt hovedaftalens paragraf 
2«, står der i notatet om fællesmødet. 

24. MAJ 2016:  
HOVEDFORHANDLING  
I ARBEJDSRETTEN
Sagen føres i Arbejdsretten med en dom-
mer og seks sidedommere. Begge sider har 
advokater, der fører sagen, og Anders Bondo, 
Michael Ziegler og sekretariatsmedarbejdere 
fra begge sider vidner. Sagen varer 4 ½ time. 
mbt@folkeskolen.dk

Denne artikel er blevet til på basis af 279 
siders retsbogsudskrifter og bilag til sagen, 
som Lærernes Centralorganisation kørte 
mod KL den 24. maj 2016 i Arbejdsretten. 
Sagen blev ført over 4 ½ time.
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Det 
diskuterede 
DLF og KL  
i retten
Skal skoleleder og lærer drøfte,  
hvor mange timer læreren forventes at 
bruge på forberedelse? Ja, sagde  
Danmarks Lærerforening. Nej, sagde KL. 

17 ord i et arbejdstidsbilag, som KL og Dan-
marks Lærerforening har underskrevet, har 
skabt så stor uenighed mellem parterne, at 
Arbejdsretten måtte afgøre, hvordan ordene 
skal fortolkes.

»I drøftelserne af opgaveoversigten, under-
bilag 2.1 paragraf 5, stykke 1 og stykke 2, ind-
går en drøftelse af det forventede tidsforbrug 
til forberedelsen og de øvrige opgaver«. 

Sådan lyder ordene, som var en del af 
overenskomstforliget i 2015, som syv ud af ti 
DLF-medlemmer, der deltog i urafstemnin-
gen, stemte ja til, mens resten stemte nej. 

DLF forventede, at ordene betød, at skole-
lederne skulle oplyse lærerne om det forven-
tede omfang af tid, som lærerne skulle bruge 

på forberedelse, men kort efter meldte KL ud, 
at ordene ikke betyder, at der skal »sættes tid 
på forberedelsen«. 

 Danmarks Lærerforening og Lærernes 
Centralorganisation (LC) tog efter flere forsøg 
på afklaring initiativ til sagen i Arbejdsretten. 
Lærerorganisationernes advokat, Peter Breum, 
krævede i retten, at KL skal anerkende, at der 
er sket et brud på den hovedaftale, som lægger 
rammerne for samarbejdet mellem Lærernes 
Centralorganisation og KL. Aftalen siger blandt 
andet, at parterne skal fremme et godt samar-
bejde og virke for rolige og stabile arbejdsfor-
hold – den såkaldte loyalitetspligt. 

I retten fremførte Peter Breum blandt 
andet, at KL vidste, at netop det, at lærerne 
skulle have en drøftelse med skolelederne om 
»det forventede tidsforbrug til forberedelsen 
og de øvrige opgaver«, var meget vigtigt for 
lærernes forhandlere, og at der derfor er en 
udvidet loyalitetspligt.

»Hvis man ikke får noget at vide om tids-
forbruget, så bliver det ren fiktion at tro, man 
kan have en meningsfuld dialog om det her«, 
lød et af advokatens argumenter.

KL’s advokat: Kommunerne må have  
metodefrihed
KL’s advokat, Jørgen Vinding, argumenterede 
for, at uenigheden slet ikke burde føre til en 
arbejdsretssag.

Han afviste, at KL brød loyalitetspligten, 
da KL sendte brev med sin tolkning af ar-
bejdstidsbilaget ud til egne medlemmer.

Han forklarede, at KL senere sendte et 

notat med tre eksempler på, hvordan skole-
lederen kan håndtere den drøftelse med læ-
reren. Et af eksemplerne var, at lederen giver 
et skøn for, hvor mange timer læreren skal 
bruge til forberedelse og de øvrige opgaver.

»Man siger meget detaljeret, at man skal 
tage den dialog. Én måde at gøre det på er 
den måde, som LC siger, men der er også 
andre måder. Der er metodefrihed«, lød argu-
mentet fra Jørgen Vinding. 

Dyb afgrund mellem Ziegler og Bondo
Uenigheden glødede i Arbejdsretten, da KL’s 
topforhandler, Michael Ziegler, og lærernes 
formand, Anders Bondo Christensen, vidnede 
i sagen om lærernes forberedelsestid.

Michael Ziegler forklarede i retten, at 
Anders Bondo under forhandlingerne havde 
gjort det klart for ham, at formuleringen i 
arbejdstidsbilaget ikke ville betyde, at skolele-
derne skulle kvantificere tiden til forberedelse 
for lærerne. Men det afviste Anders Bondo.

»Nej – det kunne jeg ikke drømme om. 
Men jeg vil gerne medgive, at man ikke skal 
gøre det specifikt op for det enkelte fag, men 
for den samlede opgave«, svarede Anders 
Bondo blandt andet. 
mbt@folkeskolen.dk

TEKST MARIA BECHER TRIER

ARKIVFOTO THOMAS ARNBO

Arbejdsretten er en specialdomstol uden for det al-
mindelige domstolssystem. DLF’s/Lærernes Central-
organisations sag mod KL tog 4½ time den 24. maj. 
Sagen foregik som en såkaldt hovedforhandling. Ved 
sagen var der syv dommere. En er medlem af Arbejds-
rettens formandskab, derudover er der tre ordinære 
dommere eller suppleanter, som henholdsvis arbejds-
giver- og lønmodtagerside har udpeget. 

Arbejdsretten:  
Sådan foregår det

Smilene var brede, da Anders Bondo og Michael Ziegler 
blev enige om et overenskomstforlig ved forhandlingerne i 
februar 2015. 15 måneder senere endte de i Arbejdsretten 
over samme forlig.
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L A P L A N D  I  3 - D
Lapland er en af flere anskueligheds-
modeller fra Gammelholm Forberedel-

sesskole, hvor Niels Bohr har gået.  
Der er for eksempel modeller af en 
vandmølle, et skovlandskab og et 

skib, der går under.

» S Å D A N  S E R  E N  N E G E R  U D ,  
M I N  D R E N G «

Der er dukket fem mennesker op af 
kasserne. En samling papmaché-
hoveder, der viser menneskeracer 

til anskueligheds- 
undervisning. 
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S L Ø J D  I  D U K K E S T Ø R R E L S E
En hel sløjdsal i 1:5 fremstillet i 
hånden af sløjdlærer Valdemar 

Carlsen i 1940. Alt værktøj fun-
gerer. Containerne indeholder en  

kæmpe samling af  
sløjdmodeller.

S T R Æ K  O G  B Ø J  I  M I N I A T U R E
Gymnastiksalen er bygget af en  

snedkermester for Ministeriet for  
Undervisningsvæsenet til en 

udstilling i 1888. Den var også  
med på Kongres for skole- 

hygiejne i Paris i 1910.

O V E R  2 . 0 0 0  F L Y T T E K A S S E R 
Nationalmuseets medarbejdere har 

katalogiseret genstande fra over 
2.000 flyttekasser. De har fundet  

skolehistorisk guld i kasserne,  
som kan supplere deres  

samling. 
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SKOLEMUSEET GENOPSTÅR  
FRA CONTAINERNE
For knap otte år siden lukkede Skolemuseet i København, og 
de over 20.000 genstande blev pakket ned i ti containere.  
Men med en bevilling fra A.P. Møller Fonden i ryggen er  
Nationalmuseet nu i gang med at pakke containerne ud og 
gennemgå de mange rariteter. Samlingen blev startet i 1887 
af overlærer Emil Sauter, der også var medstifter af Danmarks 
Lærerforening. Nu bliver den splittet – noget går tilbage til 
giverne, noget kan museerne vælge, og noget kommer til at 
indgå i Nationalmuseets skolesamling. 
Kilde: Museumsinspektør Bobo Charlotte Krabbe Magid

FOTO THOMAS ARNBO / TEKST PERNILLE AISINGER
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S KO L E H I S T O R I E

Mød Emera, John og Waseem, og hør dem fortælle, hvordan deres liv 
har ændret sig siden der udbrød krig i Syrien og Sudsudan. Filmene 
er en del af vores tværfaglige undervisningsforløb ’Børn på Flugt’, der 
også lægger op til, at eleverne kan bage, sælge og donere til fordel for 
Folkekirkens Nødhjælps arbejde. 

Læs mere på www.bagsådetbatter.dk

Lille i en stor verden

BRUG VIDEOER FORTALT 
FRA BØRNENES PERSPEKTIV 

I UNDERVISNINGEN.

EMERA

waseem

john
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Skolens historiske genstande  
er kastet op i luften
Dansk Skolemuseums samling bliver pakket ud af Nationalmuseet. 
Museer og måske også skoler kan få del i genstandene. Andet vil indgå  
i et nyt digitalt skolemuseum.

For øjeblikket går Nationalmuseets med-
arbejdere rundt på en nedlagt fabrik og 
sorterer skolebøger, fysikredskaber, skeletter, 
udstoppede dyr og et hav af gamle skole-
møbler. Mellem reolerne kan man finde fine 

hjemmelavede modeller af fisk, biller i glas 
og rammer med håndtegnede larvestadier, 
mastodontiske, guldindrammede malerier af 
gamle skoleinspektører og palle efter palle 
med glasdias. Nationalmuseet vurderer, at 
der er cirka 20.000 genstande, som nu skal 
fordeles ud over hele landet til skolehistorisk 
interesserede museer og skoler. 

Skolens kulturarv fordeles – og bevares
I løbet af sommeren kommer en række store 
og små museer forbi og udvælger genstande, 

der kan supplere deres samlinger. Samtidig 
kan privatpersoner, der har doneret gen-
stande til det tidligere Dansk Skolemuseum, 
bede om at få deres genstande tilbage. Når 
disse grupper har været forbi, er det under 
overvejelse at lade grundskoler komme forbi 
for at udvælge genstande til brug i undervis-
ningen. Hvis der altså er genstande tilbage. 
På denne måde sikres størstedelen af Dansk 
Skolemuseums samling for eftertiden og vil 
blive brugt i formidlingen af skolehistorie på 
landets museer og i skolen. Anskuelsestavler 

TEKST 

MAJKEN ASTRUP 
PROJEKTMEDARBEJDER OG  
KOMMUNIKATIONSANSVARLIG  
FOR DET DIGITALE SKOLEMUSEUM  
PÅ AU LIBRARY, CAMPUS EMDRUP  
(DPB), AARHUS UNIVERSITET
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og fotografier finder man ikke mange af i sam-
lingen, da de er under digitalisering på AU 
Library, Campus Emdrup (DPB). Men ganske 
snart bliver de digitalt tilgængelige. Størstede-
len af arkivalierne blev sendt til Rigsarkivet, 
da museet lukkede, og de resterende tilbydes 
relevante arkiver.

Digitalt skolemuseum i støbeskeen
På sin vis har skolehistorien aldrig været så 
populær som nu. Med skolens 200-års jubi-
læum i 2014 og udgivelsen af fembindsvær-

ket »Dansk skolehistorie i 500 år« er skolens 
historier kommet bredt ud i samfundet, og 
det fortsætter de med. Dele af samlingen 
vil nemlig danne grundlag for et digitalt 
skolemuseum, som er under udvikling. 
AU Library, Campus Emdrup (DPB), som 
har ansvaret for hele samlingen, vil skabe 
en digital vidensplatform til formidling af 
skolens historier med undervisningsmateria-
ler, udstillinger og et skolehistorisk netværk. 
Museet kan besøges døgnet rundt og er 
bemandet og kurateret.

For forespørgsler om samlingen kontakt 
Nationalmuseets projektleder Bobo Magid: 
Bobo.Magid@natmus.dk 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Læs mere
I bloggen »Skolemuseet« på  
folkeskolen.dk fortæller Majken Astrup 
om samlingen og opbygningen af det 
digitale skolemuseum. 

Flere og flere 
hoveder er dukket 
op af flyttekas-
serne. De viser 
datidens opfat-
telse af forskel-
lige menneske-
racer.

Madpakkens 
Dag 2016

For 13. år i træk inviterer Schulstad landets skoler til at deltage i Madpakkens Dag torsdag d.1. sep.

I samarbejde med Madkundskab har vi udarbejdet et spændende on-line materiale, der gennem leg og læring sætter fokus 
på sundhed, motion og værdien af en god madpakke.

Målet med undervisningsmaterialet er at øge elevernes generelle viden om madpakken gennem en ernæringsmæssig og 
naturvidenskabelig tilgang. Undervisningsmaterialet henvender sig primært til elever i 2. - 7. klasse og er gratis.

Hent mere information og tilmeld din klasse på schulstad.dk fra 16. juni 2016.

DE FØRSTE 500 KLASSER DER TILMELDER SIG, FÅR GRATIS BRØD! 

LÆRERIGT ON-LINE 

UNDERVISNINGSMATERIALE 

- GRATIS 

Vidste du, at der bli’r smurt 
mere end 11 mio. madpakker 

om ugen*?
 [madpakkefacts]

 [madpakkefacts]

Vidste du, at lyst brød kan 
være lige så sundt som 
rugbrød?

Husk madpakken, det gi’r børn med krummer i
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L Æ R E R  T I L  L Æ R E R

Elektronisk portfolio på Buskelundskolen i Silkeborg.

Buskelundbogen

På Buskelundskolen har hvert barn sin egen di-
gitale portfolio, som vi kalder Buskelundbogen. 
Det er elevens egen bog, som følger eleven fra 
vuggestue til dimission. Buskelundbogen 
fungerer som elevens stemme og 
indeholder det, som eleven er op-
taget af. Buskelundbogen er en 
integreret del af hverdagen på 
vores skole, hvor den er med til 
at skabe sammenhæng mellem 
de forskellige læringsrum.

Buskelundbogen + udviklings-
plan = elevplan
Buskelundbogen er elevens fortælling med fed 
streg under eleven.  

I disse tider med læringsplatforme, som vi 
skal implementere ude på skolerne, mener vi, 
at Buskelundbogen har sin berettigelse, da den 
synliggør barnets perspektiv. De nye læringsplat-

forme er skabt til at tydeliggøre og fokusere på 
de centrale mål. Buskelundbogen derimod viser 
barnets rettethed, dets læring og dets (selv)
fortælling. Den kan understøtte den samtale, der 
er mellem barn og voksen blandt andet til elev-
samtalen og skole-hjem-samtalen, og barnet 
bruger den til at vise, hvad det laver i skolen, og 
hvad det er stolt af i både skole og hjem.

Fordi Buskelundbogen er en del af vo-
res udviklingsplan, skal den også vise 

barnets læring, blandt andet kan 
forældrene bruge den til at se 
deres barns faglige udvikling, og 
sammen med forældrene, barn 
og primærvoksen aftales nye mål 
for videre udvikling. 

I indskolingen, hvor jeg er, har 
vi haft emne om fisk, og opgaverne 

er lagt direkte ind i en fælles mappe om 
fisk. Vi har haft OL-dag, og efterfølgende deler vi 
billeder fra dagen. Det enkelte barn kan derefter 
hente de billeder op i sin portfolio, som han/hun 
gerne vil have.

Børnene har en showcase, som de deler med 
mig. Her har de lagt ting ind, som de er stolte af. 

Jeg kan se, hvad de deler eller ikke deler, og ud 
fra det har vi en snak. Hvis der kun er fodbold i, 
så er det også en snak om, hvorfor det andet ikke 
fylder så meget. Er det eventuelt et nyt mål i ud-
viklingsplanen? 

TEKST 

DORTHE MARIE ØSTERGAARD 
BØRNEHAVEKLASSELEDER,  
BUSKELUNDSKOLEN, SILKEBORG

Buskelundbogen er en operationalisering af dannel-
sesmålet og af målene med barnets selvudvikling. 
Barnets selvfortælling er den bagudrettede fortæl-
ling om ham/hende selv. Fortællingen kan være 
såvel sproglig som ikkesproglig og skal tilpasses bar-
nets alder/udvikling.
Det er de voksnes opgave dels at møde barnet, så 
oplevelser af at være sig selv opstår, dels at iværk-
sætte og støtte barnets selvfortælling ved samtaler, 
der fremmer bevidstheden om barnets selvoplevelse 
og læringsstrategier. Disse samtaler skal koble sig til 
tidligere fortællinger, så barnet løbende får spundet 
sin røde tråd om, hvem han/hun er.

OM BUSKELUNDBOGEN 

Det enkelte barn kan 
hente billeder op i sin 
portfolio fra den fælles 
mappe.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Vandetsvej.dk drives af: DANVA Dansk vand- og spildevandsforening · Aarhus vand A/S · Aalborg Kloak A/S
BIOFOS A/S · DIN Forsyning A/S · Fors A/S · Vandspejlet Forsyning Ballerup · HOFOR A/S · VandCenter Syd A/S

På vandetsvej.dk finder du øvelser, 
grundviden, nørdviden, billeder
og video lige til at bruge i
undervisningen.

Gratis undervisningsmateriale
om vandets kredsløb

Ny Vandetsvej.dk
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D E B AT

»Undervisning mellem håndværk og kunst« 
hedder den bog, vi netop har fået udgivet. Og 
vi mener, at titlen præcis fanger essensen af, 
hvad det er, man skal kunne, når man påtager 
sig opgaven med at lave skole.

Vi er begge læreruddannede og var stolte 
som ind i helvede, da vi dimitterede. Vi syn-
tes, vi kom ud til en praksis, som nød respekt 
og var meningsfuld. Siden er der til vores sorg 
blevet slidt en del på renommeet. Vi skrev bo-
gen for at bidrage til at reformulere, genetab-
lere og -installere respekten for lærerarbejdet.

Pejlepunkter for arbejdet med bogen var 
spørgsmålet: Hvad er det, der bestemmer 
kvalitet i undervisning? Svaret gives ved at 
præcisere håndværksdelen som den nødven-
dige basis med mulighed for at sublimgøre til 
kunstnerisk udførelse – og ved at analysere 
på, hvordan dannelse og curriculum kan spille 
frugtbart sammen.

Man kan opstille et hierarki 
over undervisning udført af en 
lærer, som er henholdsvis:

1. Reflekterende praktiker
2. Håndværkspraktiker
3. Instrumentel praktiker.
Naturligvis bryder denne forenkling lyn-

hurtigt sammen. Man kan ikke tænke en god 
håndværkspræstation uden en eller anden 
form for refleksion. Tredelingen fanger dog 
noget vigtigt om forskellene.

Begynder vi ovenfra, har vi her idealet 
af den gode lærer. Den reflekterende prak-
tiker, som er i stand til: Fagdidaktisk at 
omsætte videnskabsfag og aktuel relevant 
samfundsmæssig og videnskabelig kundskab 
til undervisning, så den tilpasset bestemte 
elevforudsætninger og kontekst bliver faci-
literende ramme om passende udfordrende 
undervisning. Den reflekterende praktiker er 
i stand til teoretisk begrundet og med præcise 
fagbegreber at analysere undervisningsforløb 
med henblik på løbende at forholde sig til og 
justere undervisningen.

På niveauet under har vi håndværksprak-
tikeren, som er i stand til: At kunne tilpasse 
undervisningskoncepter eller lærebogsmate-
riale til egne elevers forudsætninger og den 
kontekst, undervisningen foregår i, og på 
dette grundlag planlægge, forestå og evaluere 
undervisning. 

På det laveste niveau har vi læreren, som 
alene kan følge en opskrift, en lærervejledning 
eller forskrift. Den »instrumentelle praktiker«.

De to sidst beskrevne grupper kan under 
de rigtige forhold forestå undervisning, som 
lever op til gode standarder og kvalitet. For 
den sidste gruppes vedkommende kræver det 
dog, at det sker under supervision af mindst 
en habil »håndværkspraktiker«.

Kunst kræver lærerpersonlighed
Vi vil hævde, at forudsætningen for selvstæn-
digt at forestå kvalitetsbetinget undervisning 
er håndværksmæssige kompetencer. Yderli-
gere kan man tilføje, at den består af lydhør 
styring. Altså empatisk kommunikationskom-
petence til forhandling med elever og et stort 
og hurtigt aktualiserbart arsenal af metoder, 
måder at organisere på og procedurer for 
flow i undervisning.

Men vi kan også se, at den reflekterende 
praktikers niveau ikke i sig selv bliver til kunst. 
Det sker først, når dette niveau integreres i 

den nysgerrige, mulighedsåbnende lærerper-
sonlighed. Kort bestemt er det den voksne 
personlighed, som magter at holde andres af-
magt ud uden selv at blive afmægtig af det og 
derfor er i stand til at sætte sig selv i parentes 
i empatisk faglig udfordringsopmærksomhed 
over for eleven eller eleverne. 

Den professionelle lærerper-
sonlighed er ikke en superkvin-
de eller -mand, der 100 procent 
kan det hele. Det professionelle 
består i, at man har taget livtag 
med sine egne svagheder, så de 
ikke forstyrrer undervisningen, 
så de ikke besværliggør elever-
nes læreproces.

I denne overskudsposition, hvor formålet 
er portåbning til faglige og andre interessante 
verdener, og hvor udfordringer og støtte 
forhandles lydhørt og produktivt for elevens 
fremskridt, får det karakter af kunst. Det er 
kunsten at skabe øjeblikke, hvor den første 
antagelse om sammenhæng går op for eleven, 
og nye perspektiver ruller sig ud.

Klarhed eller dannelse
I de senere år har den danske folkeskole 
været igennem en udvikling, hvor lærings-
målstyring og effektivisering af feedback har 
været centrale elementer inspireret af mere 
curriculumbaserede undervisningssystemer. 
Denne orientering er hjælpsom for klarhed, 
i forhold til hvad det er, man foretager sig i 
undervisning. Der spørges tydeligt til mål, 
og der kræves så klare læringsmål, at selv 
eleverne skal være i stand til at identificere 
dem, når de er nået. Der er også megen fokus 
på, hvordan man effektivt evaluerer. Klarhed 
er godt for lærere og elever, så det har været 
et løft at få kastet lyset ind fra denne vinkel. 

Dansk skoletradition har i høj grad været 
præget af en dannelsestænkning, hvor fokus 
har været rettet mod at personliggøre og at 

Om hvordan man som lærer kan genskabe respekten for lærerarbejdet.

Undervisning 
– mellem håndværk og kunst

KRONIK
MADS HERMANSEN,  
PROFESSOR, 
DR.PÆD. 

HELLE BJERRESGAARD, 
LEKTOR, 
CAND.PÆD.PÆD. 
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integrere det faglige i en sammenhængende 
fortælling om mening, som gør det muligt at 
navigere som selvstændig demokratisk borger. 
Målene i en dannelsesorienteret undervisning 
er dermed mindre klart identificer- og evalu-
erbare. 

Curriculum skaber klarhed 
i forhold til mål og evaluering 
uden at levne særlig megen 
plads til den personlige dannel-
sesdimension, mens dannelses-
tænkning i undervisning ofte 
er uklar på målopfyldelse og 
evalueringer. 

I tiden er der, som så ofte når der sker 
pædagogiske udviklinger, en tendens til at 
overgøre det nye. Nogle steder ser vi derfor 
forsøg på at udvide kravene om klarhed til 
fagområder som litteraturfortolkning og kunst-
forståelse, hvis formål ikke meningsfuldt kan 
brydes ned i læringsmål, uden at sammen-
hængen forstyrres så meget, at det nærmer sig 
sort snak. Øvelsen med at præcisere sine mål 
er imidlertid rigtig god, men forestillingen om, 
at det kan gøres med den brede pensel, vil let 
komme til at forfølge instrumentelle mål, hvor 
eleverne lærer noget, som ikke giver mening 
og ikke kan bruges til meget.

Kunsten i undervisningen er her at 
bygge bro mellem klarificerende læ-
ringsmålsætninger, effektiv feedback og 
sammenhængsforståelse samt personlig 
integrering af stoffet. Det kræver et over-
skud af nysgerrighed og nyorientering, 
i forhold til hvordan denne proces kan 
forvaltes, så udbyttet bliver optimalt – 
både for elevens opnåelse af de faglige 
mål og for dannelse til aktivt medbor-
gerskab. 

    

KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede 
dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens 
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage 
stilling til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

Bjerresgaard, H. og  M. Hermansen:  
»Undervisning mellem håndværk og kunst«, 
Samfundslitteratur (2016). 
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98 ind – 96 ud!

Ekspertgruppens inklusionseftersyn resulte-
rede i 98 anbefalinger rettet til stat, kommu-
ne og skoleledelser om steder, hvor der kan 
findes forbedringer i forhold til at få en bedre 
inkluderende skole for alle elever.

En anbefaling er at fjerne måltallet, som 
blot fortæller, at 96 procent af alle elever skal 
være del af den almene skole, men ikke om 
de reelt er inkluderet i klassens fællesskab. 
Det skal der fremover være større fokus på – 
om netop den enkelte elev får den støtte og 
de muligheder, som der er behov for, for at 
kunne være en del af fællesskabet.

Eftersynet kom frem til flere resultater, 
som vi har sagt tidligere og ikke mindst hørt 
fra mange lærere, der står midt i arbejdet. 
Blandt andet at der er en gruppe af elever, 
der har behov for støtte, men som ikke får 
det, at flere lærere oplever, at der ikke er 
resurser til arbejdet med inkluderende un-
dervisningsmiljøer, og at der mangler gen-
nemsigtighed, i forhold til om og hvordan de 
afsatte resurser kommer i spil på skolen.

Anbefalingerne kommer desværre ikke 
med nogle helt konkrete tiltag, som den 
enkelte lærer, der står ude hos 2.b med 27 
elever, lige kan tage ned fra hylden. Vi havde 
gerne set, at der blev lavet en konkret handle-
plan for den enkelte elev med særlige behov 
med de foranstaltninger om for eksempel 
støtte, undervisning og udvikling af lærerens 
kompetencer i forhold til at kunne håndtere 
situationen i klassens fællesskab, som ville 
kunne udvikle netop den elev.

Men mange af anbefalingerne kan bruges, 
og især skolelederens dialog med medar-

DLF havde gerne set mere konkrete anbefalinger fra inklusions-
eftersynet. Men brug dem, der kom, i arbejdet med inklusionen.

bejderne om muligheder og prioritering i 
indsatsen er både vigtig og efterlyst på mange 
skoler. Men også at der omkring kompeten-
ceudvikling af lærerne anbefales øget brug 
af co-teaching, hvor en specialunderviser 
deltager i klassen med læreren for at støtte og 
sparre i konkrete situationer, når der kommer 
nye elever med særlige behov. Teamsamarbej-
det bør styrkes, så man både pædagogisk og 
resursemæssigt kan løfte arbejdet.

Brug anbefalingerne til fortsat at have ar-
bejdet omkring de elever, der har andre behov 
end de almene, på dagsordenen i kommunen 
og på skolen. Det er helt legalt og relevant, at 
en kreds går til en forvaltning eller en tillidsre-
præsentant eller lærer til sin skoleleder med en 
ekspertgruppes vurdering af, hvilke områder 
der kunne forbedres – det må tages alvorligt.

Drøft i teamet eller på skolen, hvilke anbe-
falinger I ser som aktuelle på jeres skole – sæt 
dem i spil over for ledelsen og drøft, hvordan 
den vil støtte, at de anbefalinger kan følges! 
Brug dem aktivt! 

 Brug anbe- 
falingerne til  
fortsat at have  
arbejdet omkring 
de elever, der har 
andre behov end 
de almene, på 
dagsordenen  
i kommunen og 
på skolen. 

}Stop med at bruge Rikke, tak

Bob Bohlbro:
»… Lærere og andre har flittigt 
delt historien om Rikke, der 
siger farvel til folkeskolen efter 
ni måneder, fordi lærerjobbet er 
så hårdt. 

… Rikke er journalist og BA 
i statskundskab. Hun kommer 
altså fra mediernes og djøf’er-
nes verden, og bum, pludselig 
forstår de det. En person med 
en høj og fin uddannelse har 
sagt det samme som vi andre i 
mange år, men pludselig bliver 
det kørt op som en sandhed og 
en fortælling, som alle vil have 
del i.

Jeg burde jo være glad, men 
for mig at se er det at pisse på 
vores profession, igen. Ikke fra 
Rikkes side, men fra mediernes. 
Og vi lærere må altså ikke hoppe 
med på vognen«.

Svar fra Lasse Bak Sørensen:
»Det er fint, Bob, at du afslører 
hykleriet i, at pressen kun gider 
lytte til en lærer, der ikke er rig-
tig lærer. Jeg kan derimod ikke 
følge din opfordring til, at vi ikke 
skal bruge Rikkes super veltalte, 
velargumenterede og solidariske 
ord …«.

Svar fra Andrea Heiberg:
»I hvilken udstrækning DLF kan 
’bruge’ Rikke, kan jeg ikke lige 
se; men jeg er taknemmelig 
over, at hun har gjort en ind-
sats for at genopbygge vores 
renommé«.

Svar fra Klaus Thormann:
»Jeg er virkelig Rikke dybt 
taknemmelig for hendes åben-
baring – men – hvorfor kan vi 
lærere ikke selv få lov til at blive 
hørt?«

DLF MENER
AF BJØRN HANSEN  
FORMAND FOR DLF’s  
UNDERVISNINGSUDVALG
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Vær med på

NATURENS DAG

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet 
inviterer alle skoler, børnehaver og andre institutioner 

på spændende og lærerige naturoplevelser.

5.-9. september 2016

Meld jer til senest den 12. august og få en 
gratis pakke med inspiration og materialer.

Læs mere og meld jer til på 
www.naturensdag.dk

}Det er første gang …

Jørgen Korsgaard på  
folkeskolen.dk/matematik:
»… Reelt har skolen, forstået 
som ledere, lærere og forældre, 
kun én mulighed for at påvirke 
bedømmelsen, og det er at be-
nytte sig af muligheden for at 
klage over bedømmelsen.

… Det kan gå hen og blive et 
kaotisk scenarie, og man kan 
som beskikket censor pludselig 
få travlt på en anden måde, 
end man plejer. Det kan blive 
det, man på godt jysk kalder 
træls …«.

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.dk. Maksi-
malt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til  
at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 13 skal være redaktionen 
i hænde senest onsdag den 27. juli klokken 9.00.

Jeg er pensioneret lærer, og forleden var 
jeg sammen med yngre lærere. Samtalen 
kom ind på et problem, som er meget i me-
dierne nu: At medarbejdere er bange for at 
udtrykke deres mening over for foresatte. 
Det kan nemlig koste dem jobbet. Jeg har 
altid tilladt mig at sige min mening i min 
tid, og jeg var slet ikke den eneste. Ingen, 
jeg kender, har mistet jobbet af den grund 
— dengang. Sådan er det åbenbart ikke nu, 
hvilket jeg ikke kunne tro. Jeg ved dog, at 
man ikke har lyttet til DLF, da den nye lov 
skulle udformes. Derfra og så til at man bli-

ver fyret, hvis man udtaler sig tjenstligt, er 
der ret langt, synes jeg. Det kaldes at være 
illoyal, og så er det afgang. Det var, hvad 
de unge lærere fortalte mig. Kan sådanne 
fyringer ske, uden at Lærerforeningen laver 
en stor protest? Jeg har ikke set i medierne 
eller i den skrevne presse, at der er sket 
sådan noget. Hvordan tør man fortælle, 
hvad der sker, hvis det ender med fyring? 
Hvad gør DLF?

Søren Hansen, pensioneret lærer

ILLOYALE LÆRERE
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INDLÆG FRA LÆSERNE I MAJ961
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Undervisningsminister Ellen Trane Nørby vil 
reducere antallet af bindende Fælles Mål fra 
de nuværende 3.170 bindende mål til 1.081 
bindende mål ved at gøre de såkaldte fase ét-
mål frivillige for lærerne. Det vil hun foreslå 
på næste møde i forligskredsen. I dag er også 
fase ét-målene bindende.

Baggrunden for denne pludselige udmel-
ding er blandt andet et større opklaringsar-
bejde, som Folkeskolen har foretaget for at 
finde ud af, hvor mange bindende mål der 
rent faktisk er i Fælles Mål.

Mange lærere oplever nemlig, at de nye 
forenklede Fælles Mål har udløst et sandt 
»målmylder«. Men hvor mange er der egentlig 
tale om? Ja, selv Undervisningsministeriet har 
åbenbart været i tvivl, for svarene har skiftet. 
Så Folkeskolen gik i gang for at finde ud af det. 
3.900! – siger skoleforskeren Keld Skovmand, 
der har skrevet om målmylderet på folkesko-
len.dk og i sin nye bog »Uden mål og med – 
forenklede Fælles Mål?«

Nej, kun 866! – siger skoleforskerne Jens 
Rasmussen og Andreas Rasch-Christensen, 
der har sendt et notat, som kritiserer Skov-
mands analyse af Fælles Mål, til Danmarks 

Lærerforening, KL, de politiske partiers un-
dervisningsordførere og Keld Skovmand.

Og Undervisningsministeriet, den autori-
tative kilde?

Godt og vel 3.000 nationalt bindende mål. 
På en måde, siger ministeriet til Folkeskolen.

Men set på en anden måde er der kun 866 
bindende mål, tilføjer ministeriet.

Rasmussen og Rasch: 866 målpar
Vi begynder med professor Jens Rasmussen 
og forskningschef Andreas Rasch-Christen-
sen. De udarbejdede i sin tid rammen – den 
såkaldte master – for forenklede Fælles Mål 
sammen med Morten Misfeldt, DLF, KL og 
Skolelederforeningen samt ministerielle 
embedsmænd og fagkonsulenter og sad altså i 
maskinrummet. 

»Vi kan ikke se, hvordan Keld Skovmand 
er kommet frem til de 3.990, men det er ikke 

Undervisningsministeren  
vil skære ned i antallet  
af bindende mål

TEKST JOHN VILLY OLSEN

ARKIVFOTO LARS JUST

Den danske folkeskole fik nationalt bindende Fælles Mål 
i 2003, da Ulla Tørnæs (Venstre) var undervisningsmi-
nister. Det Radikale Venstre og SF ville ikke lægge ryg til 
nationalt bindende mål og gik derfor ud af forligskred-
sen. Fælles Mål blev revideret i 2009 og er nu blevet 
revideret igen i forbindelse med skolereformen 2014. 

Fælles Mål

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby vil nu prøve at få de 
andre partier med på, at antallet af bindende Fælles Mål i folkeskolen 
skal skæres ned til 1.081.
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Utterslev Skole i København var en af de 
skoler, der tog hul på de nye forenklede 
Fælles Mål et år før alle andre. 

korrekt. Antallet for alle fag fra 1.-9. klasse 
og børnehaveklassen er 221 kompetencemål, 
der nås gennem 866 færdigheds-/vidensmål«, 
skriver Rasmussen og Rasch.

Derfor er der kun 866 mål, mener Rasmus-
sen og Rasch-Christensen. Eller mere præcis: 
866 målpar. Altså 866 færdigheds- og videns-
mål. Ikke 866 færdighedsmål plus 866 videns-
mål. De 866 vidensmål støtter nemlig de 866 
færdighedsmål, siger Jens Rasmussen til Fol-
keskolen. Færdighedsmål og vidensmål er to 
sider af samme sag, ikke to forskellige mål.

Færdigheds- og vidensmålene er organi-
seret i fase ét og fase to. Men de to faser er to 
sider af samme sag. Derfor tæller fase ét-mål 
og fase to-mål kun som ét mål i Rasmussens 
og Raschs regnebog. Fase ét-målet er nemlig 
bare et skridt på vejen mod fase to-målet. Alle 
fase to-målene giver tilsammen 866 mål. 

De henviser til masteren, som er en slags 
grundbog for forenklede Fælles Mål:

»Eleverne viser kompetence i konkrete 
situationer ved at bruge viden og færdigheder 
til at løse opgaver og reflektere over opgave-
løsningen. For hvert kompetencemål define-
res således et antal underliggende mål for, 
hvad eleverne skal kunne (færdighedsmål – f ) 
og vide (vidensmål – v) for at opnå kompe-
tencemålet«. 

Ministeriet: Alle mål er bindende
Det er på den måde, Rasmussen og Rasch 
kommer frem til, at der er 866 mål alt i alt. 

Hvor mange mål er der egentlig i Fælles Mål? Det dis-
kuterer skoleforskerne Jens Rasmussen, Andreas 
Rasch-Christensen og Keld Skovmand i Folkeskolen og 
på folkeskolen.dk og i notater, som de sender til hinan-
den og til Danmarks Lærerforening, KL, Skolederfor-
eningen og de politiske partiers undervisningsordførere. 
Men det rigtige, officielle antal bindende mål – hvad er 
det? Det forsøger Folkeskolen at finde ud af.

Måltvist mellem forskere
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Brug mitCFU, når du skal planlægge

NÆSTE SKOLEÅR
Få inspiration til og overblik over læremidler til dine fag
– og book til dig og dine elever i samme hug:

Film og tv

E-bøger

Bøger

Konkrete læremidler/materialesæt

mitcfu.dk
– din læremiddelportal

GRATISsupplerendelæremidler

Men Skovmand siger jo 3.990. Hvem har ret? 
Hvad har lærerne at rette sig efter? Det må 
Undervisningsministeriet afgøre, og Folke-
skolen sender derfor følgende spørgsmål til 
ministeriet:

 Er der kun 866 obligatoriske mål?
»Når trin eller faser på vejen frem mod det 

samme indhold ses samlet, og færdigheds- og 
vidensmål betragtes som målpar, der tilsam-
men udgør en helhed, kommer man frem 
til henholdsvis 215 kompetencemål og 866 
færdigheds- og vidensområder fra børnehave-
klasse til 9. klasse, hvilket også er det tal, An-
dreas Rasch-Christensen og Jens Rasmussen 
når frem til«, svarer ministeriet i en e-mail og 
fortsætter:

»Hvis man vælger at opgøre alle faser 
separat, der kan betragtes som trin på vejen, 
får man 1.585 mål, og hvis man yderligere 
vælger at dele færdigheds- og vidensmålpar 
op i to, får man 3170«.

 »Det tal, som forskerne Andreas Rasch-
Christensen og Jens Rasmussen fra master-
gruppen for forenklingen af Fælles Mål vur-
derer, at det er mest retvisende at fokusere 
på, er således betydeligt lavere end de 2.257 
mål, der var i Fælles Mål 2009 på disse klas-
setrin – og de 3.990 mål, som Keld Skovmand 
nævner i sin bog ’Uden mål og med’«, skriver 
altså ministeriet. 

Men er samtlige 3.170 fasemål så bindende 
for lærerne? skriver Folkeskolen nu til ministe-
riet, som svarer følgende:

»Alt det, der står i bekendtgørelsen for 
Fælles Mål – både fagformål og målformule-
ringer – er bindende, men hvilket antal man 

Den matematiske 
fremgangsmåde  
virker absurd og for-
virrende. Hvor der 
kommer fire eller seks 
bindende mål, skal 
læreren nu kun foku-
sere på ét. Det kræver 
vist en tydelig vej-
ledning, hvis alle skal 
kunne være med.
Keld Skovmand
Skoleforsker

kommer frem til, afhænger af, hvilket niveau 
man vælger at optælle på«. 

»Der er 215 kompetencemål. Kompe-
tencemålene er konkretiseret i et antal fær-
digheds- og vidensområder, der beskriver 

FÆ L L E S  M Å L
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Alle fag og emner inklusive valgfag[1] Kompetencemål Færdigheds- og vidensområder Færdigheds- og vidensmålpar Færdigheds-og vidensmål i alt (inklusive faser)

Børnehaveklasse – 9. klasse 215 866 1.585 3.170

Ministeriets opgørelse af mål:

Kilde: Undervisningsministeriet

faglige indholdsområder. Hvert færdigheds- 
og vidensområde består af et antal målpar, 
der i faser beskriver den faglige progression 
inden for samme faglige indhold. Hver fase 
angiver ikke et nyt fagligt indholdsområde, 
som læreren skal forholde sig til, men faserne 
udgør tilsammen indholdet af færdigheds- og 
vidensområdet på det pågældende trin, som 
eleven skal lære«. 

 »Når man tæller med dette udgangspunkt, 
kommer man frem til 866 færdigheds- og 
vidensområder fra børnehaveklasse til 9. 
klasse, hvilket også er det tal, Andreas Rasch-
Christensen og Jens Rasmussen når frem til«. 

Så alt i alt er der faktisk pænt over 3.000 
bindende mål. Men mange af dem er så me-
get i familie med hinanden, at ministeriet er 
tilbøjelig til at give Rasmussen og Rasch ret i, 
at det reelle tal er: 866.

Altså: Egentlig er der godt 3.000 bindende 
mål, men reelt er der kun 866, siger ministe-
riet. Hvis man siger, at det er de 866, der er 
de reelt bindende mål, betyder det konkret, 
at en lærer, der for eksempel har dansk, hi-
storie, samfundsfag, kristendom og engelsk i 
overbygningen, skal holde styr på 68 mål. Og 

altså hverken 3.900 eller 3.170 eller for den 
sags skyld 866. Kun 68.

Men hvad så, hvis kommunen kræver flere 
mål, herunder for eksempel sociale mål? Er 
disse kommunale mål så bindende for læreren? 
Så læreren pludselig har for eksempel 100 obli-
gatoriske mål at holde styr på og ikke kun 68? 
skriver vi nu til ministeriet, der svarer følgende:

»Fælles Mål angiver kun de bindende ram-
mer, som alle kommuner og skoler er forplig-
tet til at arbejde ud fra. Kommunen kan inden 
for rammerne af Fælles Mål selv bestemme, 
om de ønsker at opstille yderligere mål, som 
kommunens skoler skal arbejde efter, for ek-
sempel sociale mål«.

Så ja, dansk-, engelsk-, kristendoms-, 
historie- og samfundslæreren i udskolingen 
kan godt få flere end 68 mål at holde styr på, 
nemlig hvis kommunen lægger nogle faglige 
eller sociale mål oven i de nationalt bindende 
mål. De eventuelle kommunale mål er også 
bindende.

Skovmand: Absurd og forvirrende
Lektor Keld Skovmand, der med sin optæl-
ling har været med til at sætte hele denne 

afklarende debat om antal mål i gang, ryster 
på hovedet over de nye meldinger, der nu 
kommer fra ministeriet.

»Hvordan kan et par mål reduceres til ét? 
Færdighedsmål og vidensmål er jo to forskel-
lige slags mål. Ingen steder fremgår det – før 
nu – at man skal regne et målpar for ét mål. 
Og hvorfor tæller målene i fase ét ikke med? 
Hvad betyder ordet ’obligatorisk’, der står 
ud for alle faser på Emu?« siger Keld Skov-
mand.

»Den matematiske fremgangsmåde virker 
absurd og forvirrende. Hvor der kommer 
fire eller seks bindende mål, skal læreren nu 
kun fokusere på ét. Det kræver vist en tydelig 
vejledning, hvis alle skal kunne være med«, 
tilføjer han.

Men nu vil undervisningsministeren så 
prøve at få igennem i forligskredsen, at kun 
nogle af målene skal være bindende, mens 
andre skal være frivillige for lærerne. 
jvo@folkeskolen.dk

Nogle af temaerne:
- Online sproglæring
- Tidlig sprogstart og flersprolighed
- Engelsk i børnehave og SFO
- Interkulturelle og pragmatiske kompetencer i telekollaboration
- Sproglig praksis i og omkring modersmålsundervisning
- Lærdansk ABC / Netdansk
- Ingeniørers behov for sprog.

Læs mere og tilmeld dig på ecml.dk.
Deltagelse er gratis. Der serveres frokost og kaffe undervejs. 

Konferencen Sprog på Kryds og Tværs
mandag den 26. september 2016 på Syddansk Universitet Odense

European Centre for Modern Languages - ECML  Kontaktpunkt Danmark

177419 p32-35_FS1116_Faelles_maal_2.indd   35 06/06/16   16.08



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

63 skoler udsættes for  
strukturændringer i år
På folkeskolen.dk kan du klikke dig  
ind på de skoler, der er påvirket af skole-
sammenlægninger i år, og desuden  
følge udviklingen tilbage til 2008.

Folkeskolen har igen i år undersøgt, hvilke skoler der 
bliver nedlagt eller lagt sammen. De seneste ti år er der 
i alt blevet 300 færre folkeskoler. Og alene i år bliver 63 
skoler udsat for strukturændringer. Årets undersøgelse 
viser:
•  at fire skoler med mellem 63 og 87 elever nedlæg-

ges til sommer, hvoraf Vesthimmerlands Kommune 
tegner sig for tre af skolerne. Alle fire skoler erstattes 
sandsynligvis af en friskole.

•  at 52 skoler lægges sammen til 20 skoler med under-
visning på flere matrikler. Hertil kommer én 10.-klasse-
skole, som lægges sammen med ungdomsskolen. Flest 
skoler lægges sammen i Næstved, hvor 17 skoler fordelt 
på 21 afdelinger bliver til seks skoler, også med 21 un-
dervisningssteder. I Holbæk bliver otte skoler fordelt 
på 16 afdelinger til fire skoler med 16 undervisningsste-
der. Fem skoler i Holstebro by bliver til en skole med i 
første omgang fem undervisningssteder, men i løbet af 
de to næste år nedlægges to af afdelingerne.

•  at fire skoler, som er opstået ved tidligere sammen-
lægninger, hver mister en afdeling. Alle fire skoler 
består fortsat af mindst to undervisningssteder. Dertil 
kommer to skoler, som hver mister en afdeling, fordi 
det ved den tidligere sammenlægning blev besluttet at 
samle eleverne på nybyggede skoler. 

•  at en heldagsskole 1. april i år blev skilt ud fra en fol-
keskole og nu er en selvstændig skole.

Kilder: Lærerkredsene i DLF

TEKST HENRIK STANEK

S KO L E S A M M E N L Æ G N I N G E R
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TEKST HENRIK STANEK                                   ILLUSTRATION RASMUS JUHL

U sikkerheden om fremtiden påvirker elevernes faglige resultater, når 
en skole bliver nedlagt. Det gælder både på skolen, der forsvinder, og 

på den skole, som tager imod eleverne. 
Det viser den første danske undersøgelse af elevernes præstationer i de 

nationale test før og efter en skolenedlæggelse. Her følger ph.d.-studeren-
de Louise Beuchert og hendes medforfattere 
fra Økonomisk Institut på Aarhus Universitet 
elever, som gik i 2. til 4. klasse, da deres 
skoler blev ned- eller sammenlagt i 2010 
eller 2011. 

»De nationale test var netop blevet 
indført, og vi følger elevernes faglige re-
sultater før og efter strukturændringen og 
sammenligner med elever, som ikke var 
ude for tilsvarende forandringer«, fortæller 
Louise Beuchert og tilføjer, at 15 procent af 
eleverne i 1. til 6. klasse gik på en skole, som 
blev nedlagt eller lagt sammen i de to år, 
undersøgelsen dækker.

Den negative effekt er størst hos elever, 
som oplever en skolenedlæggelse på tæt 
hold, mens den er mindre på skoler, som får 
tilført elever. Det går ikke ud over de faglige 
resultater, når skoler lægges sammen, uden 
at eleverne skifter undervisningssted.

»Elever fra nedlagte skoler føler sig for-
mentlig usikre på, hvor de skal gå i skole, 
og hvem de skal have som lærere og klasse-
kammerater. Måske spiller utilfredshed med 
beslutningen også ind. Derfor kan eleverne  
ikke holde det fokus på det faglige, som de 
plejer, og det fører til et fald i de nationale 

Elever klarer sig dårligere i de nationale 
test, når deres skole bliver nedlagt, men 
de indhenter det forsømte efter er par år. 

SKOLENEDLÆGGELSER  
SÆTTER ELEVER ET  

SKRIDT TILBAGE

�I løbet af de seneste ti år er 
Danmark blevet 308 folkesko-
ler færre. Hertil kommer et fald 
i specialskolerne på 24 – fra 
194 i 2006 til 170 i år. Her ser 
du antal folkeskoler år for år: 

2006: 1.598 
2007:  1.584 
2008:  1.542 
2009:  1.529
2010:  1.503
2011:  1.377
2012:  1.318
2013:  1.312
2014:  1.313
2015:  1.290
 
Kilde: Undervisningsministeriet

300 SKOLER  
FÆRRE PÅ TI ÅR
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test«, siger Louise Beuchert.
Der er dog tale om midlerti-

dige forstyrrelser. Efter et par år klarer 
eleverne sig lige så godt fagligt som alle andre, 

så man kan ikke sige, at eleverne lærer mindre på den nye større 
skole.

»Når eleverne føler sig tilpas på deres nye skole, og skolens gamle 
elever også har fundet sig til rette med de nye kammerater, kommer 
deres præstationer i de nationale test på niveau med alle andres. Om 
to år kan jeg se, om det også slår igennem på afgangskaraktererne«.

Siden Louise Beuchert begyndte på sit forskningsprojekt, er der 
sået tvivl om, hvad de nationale test kan bruges til at måle. Men der 
er forskel på at bruge testene som et pædagogisk redskab over for den 
enkelte elev og i en stor systematisk undersøgelse, påpeger hun. 

»Vi benytter testresultater fra samtlige elever, og derfor er den 
statistiske usikkerhed ikke et problem. 
Vi ved også, at der er en systematisk 
sammenhæng mellem, hvordan elever 
i gennemsnit klarer sig i de nationale 
test, og deres afgangskarakterer i 9. 
klasse. Det indikerer, at testene måler 
noget vigtigt om elevers faglige ni-
veau«.

Samlede landskoler høster gevinst
Forskningsprojektet svarer ikke på, 
hvad man kan gøre for at forhindre 
eller reducere postyret hos eleverne, 
når deres skole bliver nedlagt. Men 
Louise Beucherts bud er information 
og klarhed over processen.

»Jo færre kræfter eleverne skal 
bruge på at være usikre på fremtiden, 
desto mere overskud har de til at foku-
sere på undervisningen. Man kan også 
kompensere for omvæltningerne med 
en lav klassekvotient eller med tolærer-
ordninger, indtil man har skabt et godt 
læringsmiljø på den nye skole«.

Når skoler lægges sammen, og ele-
verne fortsætter i de samme bygninger 
som hidtil, høster især landskoler i yder-
kommunerne en klart positiv effekt.

»Et argument for større skoler er, at 
eleverne i højere grad kan få linjefags-
uddannede lærere, og at skolen kan 
sikre sig ekspertise i for eksempel ele-

ver med særlige behov og tosprogede 
børn. På samme måde kan ledelsen 
lave teamsamarbejde på tværs af af-
delingerne, hvis man lægger tre lands-
byskoler sammen. Det kan være det, 
der påvirker læringsmiljøet i positiv 
retning«, siger Louise Beuchert.

Forspring til elever fra store skoler
Undersøgelsen af elevernes faglige 
præstationer ved ændringer i skole-
strukturen indgår i et studie fra Center 
for Strategisk Uddannelsesforskning, 
som også ser på, hvordan elever fra 
henholdsvis små og store skoler klarer 
sig i livet. 

Forskerne fra Økonomisk Institut 
har fulgt 605.125 elever, som er gået 
ud af 9. klasse fra 1986 til 2004, og 
har i sammenligningen benyttet sig af 
forskellige økonometriske metoder. For 
eksempel sammenligner de søskende, 
som har gået på samme skole, men som 
på grund af naturlig variation i distrik-
tets elevgrundlag har oplevet forskellig 
skolestørrelse.

»Det viser sig, at skolestørrelsen ikke smitter af på elevernes af-
gangskarakterer. Til gengæld er der større sandsynlighed for, at elever 
fra store skoler begynder på en ungdomsuddannelse og også gennem-
fører den. Derfor tjener de flere penge som 30-årige, og der er mindre 
risiko for, at de kommer på kontanthjælp«, siger Louise Beuchert.

Undersøgelsen forklarer ikke, hvorfor elever fra store skoler klarer 
sig lidt bedre, men andre studier viser, at store skoler har større mulig-
hed for at tiltrække specialiserede lærere, og skolelederne kan lave en 
mere optimal sammensætning af lærere og elever, når der er tre-fire 
klasser på hver årgang. Andre studier igen peger på, at eleverne har 
større chance for at finde kammerater med samme interesser som 
dem selv. 

På lang sigt kan det altså være en fordel for elever fra små skoler at 
komme til at gå på en større skole.

»Man kan ikke argumentere imod nedlæggelsen af en lille skole ud 
fra, at eleverne ikke vil lære lige så meget på en stor skole. Men der 
kan være andre fokusområder på små skoler, for eksempel hvad sko-
len betyder for lokalsamfundet«, siger Louise Beuchert. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Elever fra  
nedlagte skoler 
føler sig for-
mentlig usikre 
på, hvor de skal 
gå i skole, og 
hvem de skal 
have som læ-
rere og klasse-
kammerater«

Louise Beuchert
Ph.d.-studerende

Ifølge Undervisningsministeriet 
er der i dette skoleår:

1.290 FOLKESKOLER

170 SPECIALSKOLER

553 FRISKOLER OG  
PRIVATE GRUNDSKOLER

252 EFTERSKOLER

192 DAGBEHANDLINGS-
TILBUD

I ALT:
2.457 GRUNDSKOLER

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

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

Telefon: +45 3318 8338
Mail: hostel@danhostelcopenhagencity.dk
Web: www.cphhostel.dk

SKOLELUKNING:  
LOKALSAMFUNDET RISIKERER AT 
MISTE SIN SAMMENHÆNGSKRAFT
N år en skole bliver nedlagt, kan det 

føre til øget fraflytning, faldende 
huspriser og problemer med at optage lån 
for potentielle huskøbere. Det bliver også 
sværere at tiltrække børnefamilier, når de 
får at vide, at skolen ligger i nabobyen. 
Men en af de værste konsekvenser er, at 
lokalsamfundets sociale sammenhængskraft 
er i fare for at blive opløst.

»Det, der bekymrer borgerne mest om-
kring den sociale sammenhængskraft, er 
atomiseringen af børnene. Hvor alle landsby-
ens børn før tilbragte dagtimerne sammen, 
er de nu spredt for alle vinde på flere skoler. 
Det har øget både børnenes og forældrenes 
pendling, og det betyder, at mange børn ikke 

kender hinanden, og at de ikke har samme 
følelser for deres hjemstavn som tidligere 
generationer«, siger professor Gunnar Lind 
Haase Svendsen fra Center for Landdistrikts-
forskning på Syddansk Universitet i Esbjerg.

Siden årtusindskiftet er det primært folke-
skoler på landet, som er blevet lukket. Tønder 
en typisk yderkommune. Her lukkede politi-
kerne i 2011 otte skoler med mellem 73 og 130 
elever, og Gunnar Lind Haase Svendsen har 
undersøgt de mere »usynlige« omkostninger 
set ud fra borgernes perspektiv.

Den sociale sammenhængskraft bliver 
også mindre af, at de voksne har mistet deres 
vigtigste mødested. Som en borger siger i un-
dersøgelsen:

»Når børn ikke har noget med hinanden at 
gøre, er det heller ikke sikkert, at forældrene 
mødes. Og når de heller ikke mødes, så ska-
bes den her dynamik ikke, som der er i det 
frivillige arbejdsliv – med at man krydser hin-
andens veje og sår nogle ideer og siger: ’Det 
skal vi have fundet ud af’«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk  

Læs også
Link til rapporten »Skolelukninger på  
landet« sammen med denne artikel  
på folkeskolen.dk
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Ved Sebastian Bjerril/bje@folkeskolen.dk

Vind 50.000 for at 
gøre skolen bedre

Igen i år har skoleklasser mulighed for at tilmelde sig kam-
pagnen »Alle Børn Cykler«, der sætter fokus på det tohju-
lede køretøj, som er mange danskeres foretrukne trans-
portmiddel. I to uger samler elever point til deres klasse ved 
at cykle så mange dage som muligt, og der er bonuspoint 
til dem, der har cykelhjelm på. Blandt deltagerne bliver 
der trukket lod om cykler til hele klassen. Sidste år deltog 
136.000 elever. Kampagnen kører fra 5.-18. september.

Gratis bog  
letter overgangen  
til gymnasiet
Sommerferien mellem folkeskolen og 
gymnasiet kan føles lang. For der kan 
gå mange tanker igennem hovedet, når 
man gør sig klar til at tage springet til 
gymnasiet efter ti år i vante omgivel-
ser. MentorDanmark har udgivet bogen 
»Knæk karakterkoden – En håndbog til 
gymnasiet«, der forsøger at lette over-
gangen. Bogen er gratis og kan bruges 
som sommerferielæsning, inden de unge 
tager hul på et nyt kapitel i deres liv. 

Kommune lukker forskere  
ind til lærerne i fem år
For første gang stiller en kommune hele 
børne- og ungeområdet til rådighed for 
forskere i fem år. Gribskov har indgået en 
aftale med TrygFondens Børneforsknings-
center om at give adgang til hele kommu-
nens administration på området. Forskerne 

får derfor mulighed for at følge de børn, 
der har deres første dag i vuggestuen, og 
de 9.-klasseelever, som er på nippet til 
at forlade folkeskolen. Også kommunens 
lærere og pædagoger bliver stillet til rå-
dighed.

Tilmeld din klasse på abc-abc.dk

Kør din klasse til nye cykler

Hvordan udvikler din skole folkeskolen? Skole 
og Forældre og Danske Skoleelever står bag 
Danmarksmesterskab i skoleudvikling, som 
udlover en samlet præmiesum på 100.000 
kroner til skoler, som har udviklet de mest ny-
tænkende forløb til arbejdet med målstyring, 
understøttende undervisning eller andet af 
det, der præger skoledagen. Forløbene kan 
uploades indtil efterårsferien.

Bogen kan hentes på  
mentordanmark.dk

Tilmeld jeres forløb på skole-foraeldre.
dk/formular/indsend-bidrag-til-dm-i-
skoleudvikling

Foto: Istock

Foto: Istock

Foto: Istock
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rødekors.dk

ANTBOY: 

DER ER EN SUPERHELT I OS ALLE 

SURAB PÅ 12 ÅR:

SUPERHELT I VILDT 

JORDSKÆLV

REGITZE FRA 

FREDERIKSSUND:

”JEG BLEV REDDET

UD AF MIT 
OVERSVØMMEDE 

HUS”

TEST

KRYSTALKUGLEN

FREMTIDENS 

KATASTROFER

Udførlig lærervejledning med masser 
af aktiviteter og veltilrettelagt emneuge 
følger med. Gratis. Betal kun porto og 
ekspedition. Se mere og bestil 
act KATASTROFE på: 
rødekors.dk/skole/katastrofe 

NEMT,OVERSKUELIGT,
GRATIS 

NYT, STÆRKT,
UNDERVISNINGS-

MATERIALE OM
STORE OG SMÅ 
KATASTROFER
I DANMARK OG 
UDE I VERDEN.
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Tag din klasse med i stalden og få gratis klassesæt af de nye bøger
MAD FRA LANDET (1.-3. klasse) eller KOEN OG MÆLKEN (4.-6. klasse) 
sendt til skolen på forhånd.

ELLER bestil til skolens samling. Vi sender 1-4 gratis eksemplarer af hver 
bog til de første 200 skoler, der bestiller.

Find landmænd og bøger på skole.lf.dk 
Gårdbesøg er gratis for 0.-10. klasse samt de studieforberedende 
ungdomsuddannelser.

JEG EN GÅRD
MIG BOOKE VIL...
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Klassisk musik kan bruges til at skabe stemning 
i timen. Det er musiklærer Mette Gryhøj Tversted 
fra Dalumskolen i Odense slet ikke i tvivl om. Da 
hun hørte, at Odense Symfoniorkesters klassiske 
violinist og ledelsessekretær, Eva Marie Rasmus-
sen, havde tilføjet titlen DJ Class of Eva til visit-
kortet, kontaktede hun hende for at høre, om hun 
kunne lave musik til specifikke formål i skolen. 

Og det kunne hun. Efterfølgende har den 
klassiske DJ fået en blog på folkeskolen.dk’s 
netværk for musik. Her kan lærere efterlyse spe-
cifikke spillelister, og så vil hun løbende forsøge 
at opfylde ønskerne.  

Klassisk DJ udarbejder  
spillelister til lærerne
DJ Class of Eva står klar til at udarbejde playlister til undervis-
ningsforløb. Kontakt hende via folkeskolen.dk’s musiknetværk. 

TÆTTERE PÅ FAGET:  MUSIK

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO EVA MARIE RASMUSSEN (PRIVATFOTO) FAGLIGT NETVÆRK:
MUSIK

TILMELD DIG  
NETVÆRKET  

MUSIK 
PÅ FOLKESKOLEN.DK

I det faglige netværk kan du debattere, 
sparre og videndele med kolleger fra 
hele landet. Bliv en del af netværket og 
få ny viden og faglig inspiration direkte 
i din indbakke ved at oprette dig som 
bruger på folkeskolen.dk
 

Folkeskolen.dk/musik

»Det er gået rigtig, rigtig godt. Min opfattelse 
er, at den klassiske verden og folkeskolen gerne 
vil hinanden, men har manglet personen, der 
kunne forbinde dem. Det er den fusion, jeg føler, 
der er sket her«, siger Eva Marie Rasmussen.

Efter at hun har fået en blog på folkeskolen.
dk, har hun fået flere forespørgsler fra lærere. 

»De har efterspurgt playlister: Jeg vil gerne 
have noget om gys og gru. Om Skandinavien. 
Jeg har en temauge om 14 dage. Der er også en, 
der har spurgt efter en spilleliste om demokrati, 
og det bliver den næste, der kommer«, lover Eva 
Marie Rasmussen.

Hun har kun oplevet positive reaktioner.  
»Det er positivt at se, hvor stor gennem-

slagskraft det havde, at jeg oprettede en blog. 
Det blev delt over 500 gange. Det kunne vi ikke 

DLF
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Understøttelseskassens formål er at yde hjælp til 
medlemmer, der er i en vanskelig situation og træn-
ger til hjælp i form af enten økonomisk støtte eller 
støtte til psykologsamtaler.

Behandlingen og tildelingen finder sted en gang hver 
måned (undtagen juli måned).

Støtte fra Understøttelseskassen kan søges af almin-
delige medlemmer:

• Medlemmer af fraktion 1, 2 og 3
• Pensionerede medlemmer, fraktion 4
• Lærerbørn under 18 år.

Ansøgningsskema, regler og vedtægter vedrørende 
tildeling af støtte findes på Danmarks Lærerfor-
enings hjemmeside: www.dlf.org/medlem/ 
medlemsfordele.

Danmarks Lærerforening, Økonomiafdelingen,  
tlf. 33 69 63 00. 

Økonomisk hjælp fra Danmarks 
Lærerforenings Understøttelseskasse
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selv have gjort. Det har været en fantastisk re-
aktion. Det er positivt at blive bekræftet i, at vi 
gerne vil hinanden. Det var mit håb, som er ble-
vet indfriet«.

3. klasse tog klassisk musik til sig
Lærer Mette Gryhøj Tversted har brugt spilleli-
sten fra gys og gru i musik, fordi hun vidste, at 
3. klasse netop havde det emne i dansk.

»De elever ville ikke normalt gå hjem og høre 
den type musik, men de spurgte, hvor de kunne 
finde playlisten, så de kunne høre det hjemme«.

Hun har opfordret flere af sine kolleger til at 
ønske spillelister hos den klassiske DJ. 

»Det kan blive en stor hjælp. Der er mange 
fag, hvor musik kan hjælpe eleverne med at 
huske ting – historie, samfundsfag og dansk – 
nogle gange skal der gang i fantasien, og der kan 
musik være en god måde at gøre det på«. 

Mette Gryhøj Tversted er også matematiklæ-
rer, og hun mener, det måske er svært at lave en 
spilleliste om geometri, men hun er ikke nervøs 
for at spørge Eva Marie Rasmussen. 

»For hun ser altid muligheder i stedet for be-
grænsninger«, siger Mette Gryhøj Tversted. 

450 års greatest hits
Og Eva Marie Rasmussen er ikke afvisende.

»Som lærer skal man føle, at den klassiske 
musik er noget, man kan bruge i sin brede viden, 
i sin undervisning og i sin læringsplanlægning 
på en naturlig måde. Den klassiske musik må 
ikke blive fremmed. Det skal være naturligt for 
lærerne at bruge i undervisningen og for eleverne 
at bruge i deres liv«, siger hun og understreger, 
at musikken kan skildre grundfølelserne i men-
neskers liv. 

»Der er 450 års greatest hits«, siger hun og 
opfordrer flere lærere til at komme med ønsker til 
spillelister i kommentarsporet på hendes blog på 
musiknetværket på folkeskolen.dk 
mbt@folkeskolen.dk

Da klassisk DJ Eva Marie Rasmussen fik en blog 
på musiknetværket på folkeskolen.dk, spredte 
budskabet om hendes spillelister sig hurtigt på 
Facebook. 

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@herning.dk · www.spf-herning.dk

PÅ WWW.SPF-HERNING.DK I MATERIALEGRUPPEN »ENGELSKE MATERIALER« KAN DU LÆSE MERE, SE PRISER OG HENTE GRATIS SPIL 

Bøger, opgaver og spil til engelskundervisningen
Loop
Ny serie med gratis spil om familien Danson i huset, hvor alt kan ske. 

Learn English with Jack & Molly
Sjovt begyndermateriale med små opgaver og illustrationer, der hjælper godt på vej.

Den engelske café
Frilæsning på let engelsk til teenagere.

Bob, Jason, Warriorprincess og Lord of the Dragon
De populære serier om Bo, Palle, Krigerprinsessen og Drageherren i engelske udgaver.
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A N M E L D E L S E R

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

»Et er søkort at forstå, 
et andet skib at føre«, 
sagde Holberg, og det 
var vist en kommentar til 
dem, der tror, de kan alt, 
fordi de kan teorien. Men 
at kunne læse et kort er 
faktisk en vigtig ting at 
kunne, og nu kan mel-
lemtrinnets elever øve 
sig med en ny udgave 
af det klassiske atlas fra 
GO Forlag. Vores anmel-
der er bejstret og kalder 
det »et klart kvalitets-
materiale«, der bestemt 
bør have plads i en stadig 
mere digital skole.
Trænger du til en flinkere 
hverdag i klasselokalet? 
Så bør du overveje at 
udsætte dine elever for 
»Fucking Flinkeskole«, 
mener vores anmelder. 
For trods lokumsspro-
get i titlen er materialet 
»dannelse, do it yourself 
og dygtighed – og en 
hel masse mere – tilsat 
lidt humor og kant«, som 
hun skriver. Og hvis man 
praktiserer det, man 
lærer af det, bliver vi alle 
sammen gladere. 

Læs alle de 
omtalte an-
meldelser og 
mange flere på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.

Maddannelse   

n  Madkundskab  

Hvordan kan man bruge dannelses-
aspektet i madkundskab? Det giver 
idehistoriker Lars Geer Hammershøj 
og stjernekok René Redzepi et bud  
på i denne bog.

Kan faget 
madkundskab 
føre til mad-
dannelse?

○   ANMELDT AF:  WINNIE FROM THESBØL

»Maddannelse« har Helle Brønnum Carlsen 
kaldt sin nye bog, hvori hun placerer begrebet 
i et spændingsfelt mellem den kritiske pæda-
gog og dannelsesteoretiker Wolfgang Klafki 
og den socialanalytiske selvdannelsestænk-
ning repræsenteret af idéhistoriker Lars Geer 
Hammershøj. Sidstnævnte giver i et interview 
i bogen sit bud på, hvordan maddannelse kan 
tænkes.

På baggrund heraf og i forlængelse af 
Brønnum Carlsens tidligere bog »Mad og 
æstetik« undersøger og udvikler hun nogle 
begreber og redskaber, som kan bruges i mad-
kundskab. Enhver madkundskabslærer kender 
situationen, hvor én eller flere elever ikke vil 
smage, fordi de »ved«, at de ikke kan lide det. 
Her foreslår forfatteren at anvende gendigt-
ning, der – sammen med selvoverskridelse 
– er centrale begreber i bogen, hvis man vil 
arbejde med maddannelse. Via gendigtningen, 
hvor maden sættes ind i en ny ramme, får ele-

Film-X Animation  
som app
Film X er et animationsværktøj udviklet 
specielt til skoler af Det Danske Filmin-
stitut. Nu er det blevet til en ny app, der 
godt nok er mindre avanceret end det op-
rindelige program, men stadig indeholder 
lydoptager og musikbibliotek, inspirati-
onsfilm, trin for trin-vejledning med mere. 
Appen er målrettet indskolingen, men kan 
også sagtens bruges af ældre elever.

Appen er, ligesom det oprindelige 
program, gratis og fås til både Apple og 
Android-enheder. Se mere på www.dfi.dk

Om det oprindelige program skrev 
Folkeskolens anmelder blandt andet: 
»En herlig legeplads, hvor nye kompe-
tencer bliver udfordret, og som derfor 
også appellerer til de elever, der har en 
mere eksperimenterende og legende til-
gang til skolearbejde«.

•   Helle Brønnum Carlsen
•   199,95 kroner
•   120 sider
•   U Press

Forfatterjubilæum x tre
I 2016 fylder en af dansk børnelitteraturs 
sværvægtere, Bent Haller, 70 år. Samtidig 
har han 40-årsjubilæum som forfatter, og 
hans nok mest kendte bog, »Kaskelotter-
nes sang«, fylder 35 år og bruges stadig 
jævnligt i grundskolens danskundervis-
ning. Nu udkommer den i en jubilæumsud-
gave med illustrationer af Lea Letén. Den 
er 160 sider lang og koster 200 kroner.

Jo, klassen kan godt 
spille sammen
Da »Det spiller« udkom forrige år, kaldte 
vores anmelder den »uundværlig«, fordi  
den giver en løsning på typiske proble-
mer i sammenspilsundervisningen. Nu 
har forfatteren udgivet en toer baseret 
på samme metode og med målsætnin-
gen, at hele klassen skal aktiveres – og 
musikken skal lyde godt. 

»Det spiller 2« er udarbejdet af Ste-
fan Teilmann Laub Nielsen, udgivet på 
forlaget Dansk Sang og koster 360 
kroner. Ved køb af bog får man også ad-
gang til webresurser.

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/515548

Læs Folkeskolens anmeldelse af »Det 
spiller« på folkeskolen.dk/564830/
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Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Årsrapport 2015
Resultatopgørelse for 2015

Indtægter:
Præmieindtægter   .  .  .  .  .  .  .  .  677 .317 
Renteindtægter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .100 .864
Kursreguleringer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  951 .881 

I alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  826 .300

Udgifter:
Begravelseshjælp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147 .250
Bonustillæg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101 .600
Lønninger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180 .600
Kontorhold  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 .413
Porto og gebyrer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44 .698
Revision og aktuarbistand  .  .  32 .870
Årsmøde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 .403
Renteudgifter og kurtage .  .  .  110 .860
Transport m .v . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 .236

I alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  670 .930

Årets resultat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155 .370

Balance pr . 31 .12 .2015

Aktiver:
Værdipapirer (kursværdi)  .  .  .  31 .258 .184
Kapital-, giro og bankkonto  .  410 .545

Aktiver i alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31 .668 .729

Passiver:
Reservekrav – forsikringer  .  .  13 .625 .528
Reservekrav – bonus  .  .  .  .  .  .  8 .062 .041
Egenkapital   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 .981 .160

Passiver i alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31 .668 .729

Antal medlemmer  .  .  . 1 .695

Sign . 11 .03 .2016

Finn Odegaard 
Revisor

 
Peter Dinesen
Revisor

ven måske lyst til at smage og får måske der-
ved en positiv oplevelse.

Det beskriver Hammershøj således, at hvis 
eleven ved gensmagning bedømmer maden 
positivt og hermed får et nyt erfaringsgrundlag, 
vil det føre til en erkendelse (det, jeg »vidste«, 
at jeg ikke kunne lide, kan jeg faktisk godt lide), 
altså et skridt på vejen til dannelse.

Forfatteren fortæller selv, hvordan hun gik 
fra at have et negativt forhold til kål (på grund 
af barndommens oplevelse af en overkogt ud-
gave af denne grøntsag) via gendigtning fik 
ændret sit syn på råvaren. Gendigtningen tog 
form af viden om kålens historiske betydning 
for folkesundheden og nye tilberedningsmeto-
der og smagssammensætninger. At kål også 
har appel til moderne mennesker på grund af 
sekundære sundhedsfremmende stoffer, gjorde 
også sit til forfatterens »nye« opfattelse af kål. 
Således kan gendigtning flytte holdninger og 
medvirke til ny erkendelse.

Forfatteren beskriver de rum, der skal skabes 
i undervisningen, som eleverne med læreren kan 

gå ind i og udfordres, for at maddannelse kan 
finde sted. Hun bruger eksempler fra sin egen 
undervisning af lærerstuderende og fra prak-
tikforløb i folkeskolen for at illustrere, hvordan 
undervisning kan tilrettelægges og gennemføres 
med henblik på at fremme maddannelse.

Bogen beskæftiger sig ikke med børns ud-
viklingstrin. Det kunne have været interessant 
at få tilføjet denne vigtige dimension, især fordi 
selvoverskridelse kan støde på megen mod-
stand i de aldersgrupper, der har madkundskab 
på skemaet, da gruppeidentiteten spiller en 
stor rolle.

Bogen henvender sig til lærere og forældre. 
Det siges flere gange i bogen, at der stilles høje 
krav til underviseren. Det samme kunne man 
sige om forældrene, og primært er bogen rettet 
mod undervisere i linjefaget madkundskab på 
læreruddannelsen. Den er et kærkomment bud 
på, hvordan læreren kan være med til at fremme 
elevernes dannelse til selvstændigt og reflekte-
ret at træffe valg på fødevareområdet. 
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gocook smagekassen
gratis madrejse til din skole

*NB: Læreren må påregne ca. 150 kr. til ekstra råvarer per smagekasse.

161.000 
eLever deLtog 

i 2015

grAtis
undervisnings-

materiale og 

smagekasse!

Lad eleverne lave sund mad fra hele
verden og følg gorm og Mikkel på 
deres modige madrejse i undervis-
ningsforløbet ’goCook til verdens 
ende’.
 
du modtager grAtis undervisnings-
materiale til 4-8 undervisningsgange 
i efteråret. i uge 43, 44 eller 45 kan 
du desuden hente en grAtis* smage-
kasse med råvarer og opskrifter
til 24 elever i den lokale Coop-butik.
 
Forløbet er målrettet 4.-7. klasse 
i madkundskab samt egnet til 
tværfaglig og understøttende 
undervisning.

der er ÅBeNt For tiLMeLdiNg
PÅ sKoLeKoNtAKteN.dK
FrA 1. MAJ tiL 5. sePteMBer.
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2016
Nummer 12: Tirsdag den 14. juni  2016 kl. 12
Nummer 13: Tirsdag den 2. august  2016 kl. 12
Nummer 14: Tirsdag den 16. august  2016 kl. 12

KO R T E  M E D D E L E L S E R

mindeord

Erik Cloyd Ebsen
Hovedstyrelsesmedlem 
Erik Cloyd Ebsen døde 
torsdag den 26. maj. Som 
et lyn fra en klar himmel 
holdt Eriks hjerte op med 
at slå. Det er helt ufat-
teligt, at Erik ikke er her 
mere. Tabet for Eriks fa-
milie, kone og to døtre er 
enormt.
Mange har mistet med 
Eriks død. Eriks engage-
ment, begejstring og posi-
tive tilgang var en kæmpe 
gevinst for Danmarks Læ-
rerforening, og så havde 
Erik et humør, der var et 
stort plus i forhold til at få 
en politisk forsamling til 
at fungere effektivt.
Jeg er blevet sprogtestet 
af Erik. Det skete under 
Folkemødet på Born-
holm sidste år. Erik var 
nemlig også formand for 
foreningen af tale-høre-
lærere. Gennem en sjov 
og enkel sprogtest fik Erik 
på flotteste vis gjort op-
mærksom på tale-høre-
lærernes og foreningens 
vigtige arbejde. Med sin 
faglighed, engagement, 
kreativitet og ønske om at 
skabe den allerbedste un-
dervisning for eleverne var 
Erik ikke bare en fornem 
repræsentant for tale-hø-
re-lærerne, men for hele 
lærerprofessionen.
Det er slet ikke til at for-
stå, at vi hverken fagligt 
eller menneskeligt skal 
have glæde af Eriks ind-
sats mere, men det er 
med stor taknemmelig-

hed, at vi tænker tilbage 
på Eriks indsats, og vores 
sorg er suppleret med 
glæden over, at vi fik lov til 
at lære Erik at kende.
Hovedstyrelsen har endnu 
en gang lidt et tab, der 
umiddelbart kan føles 
helt ubærligt, men vi skal 
klare os uden Erik nu, og 
i respekt for Eriks indsats 
og engagement vil vi gøre 
alt, hvad vi kan, for at fort-
sætte det arbejde, som 
Erik var en del af.
Tusind tak, Erik!
På hovedstyrelsens vegne

Anders Bondo  
Christensen

Ulla Hansen
Tidligere skoleleder Ulla 
Hansen er død efter læn-
gere tids sygdom. 
Ulla startede som lærer 
på Vestervangskolen i 
1976 og kom i 1991 til 
Skovvangskolen, hvor hun 
først var lærer, senere blev 
souschef og viceinspektør 
for i 1999 at blive skolein-
spektør. Hun blev pensio-
neret på grund af sygdom 
for godt fem år siden efter 
et længere sygeforløb.
Langt de fleste elever, 
forældre og lærere i Glo-
strup kendte Ulla for hen-
des store engagement, 
kreativitet og sprudlende 
væsen, da hun først var 
pædagogisk konsulent for 
indskolingen i 1980’erne 
og 90’erne, men også 
for hendes engagement 
i pædagogiske debat-
ter, udviklingstiltag og 
nytænkning inden for 
en række områder, og 

hun satte sit store præg 
på udviklingen af Skov-
vangskolen. Ulla har været 
med til rigtig meget – lige 
fra at lave læseplaner 
og implementere ny fol-
keskolereform (den fra 
1994) til at sørge for, at 
Skovvangskolen var en 
rummelig arbejdsplads 
for både børn og voksne, 
og for mange unge lærere 
blev hun en kæmpe inspi-
rationskilde.
Ulla markerede fra star-
ten som skoleleder en 
klar retning, og hun satte 
synlig pædagogisk ledelse 
på dagsordenen, længe 
inden det blev tænkt ind i 
den nuværende folkesko-
lereform fra 2013. Ulla var 
aldrig bange for at sige 
sin mening, heller ikke 
hvis den var knap så po-
pulær. For hun gjorde det 
ud fra, hvad der var bedst 
for børnene, og det giver 
enorm respekt.
I et par år havde Ulla en 
halvårlig klumme i Folke-
skolen, hvor mange blev 
inspireret af hendes artik-
ler om blandt andet synlig 
pædagogisk ledelse, hvor 
hun var med i undervis-
ningen og efterfølgende 
gik i dialog med lærerne 
om, hvad der var god 
undervisning. Også hen-
des pædagogiske vinkel 
i forhold til arbejdet med 
elevplaner ud fra Lille Ib 
har sat sig sine spor.
Ulla var et fantastisk 
menneske, både som 
leder og som kollega, 
og hun vil blive stærkt 
savnet.
Æret være hendes minde. 

Kolleger fra Glostrup

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

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

Så ryger din besked omgående videre til distributøren.
Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  

33 69 63 00,  
hvis det er nemmere for dig.

 Specialstillinger 

Læs mere og se fl ere ledige
stillinger på www.halsnaes.dk

Ansøgningen sendes online via www.halsnaes.dk – se under job – ledige 
job eller til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen, Frederiksværk.

Talehørekonsulent  
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Da en af vores dygtige talehørekonsulenter har søgt orlov, 
har vi et vikariat ledig til besættelse pr. 1. september 2016, 
vikariatet løber i 12 måneder. Opgaverne vil aktuelt ligge på 
dagtilbuds- og skoleområdet.

PPR’s talehørekonsulenter varetager et bredt spektrum af op-
gaver på 0-18 års området i samarbejde med andre faggrupper.

Kontakt teamleder talehørekonsulent Tina Abrahamsen,
telefon 4042 4460

Ansøgningsfrist torsdag den 23. juni 2016

Natur og Udvikling

gocook smagekassen
gratis madrejse til din skole

*NB: Læreren må påregne ca. 150 kr. til ekstra råvarer per smagekasse.

161.000 
eLever deLtog 

i 2015

grAtis
undervisnings-

materiale og 

smagekasse!

Lad eleverne lave sund mad fra hele
verden og følg gorm og Mikkel på 
deres modige madrejse i undervis-
ningsforløbet ’goCook til verdens 
ende’.
 
du modtager grAtis undervisnings-
materiale til 4-8 undervisningsgange 
i efteråret. i uge 43, 44 eller 45 kan 
du desuden hente en grAtis* smage-
kasse med råvarer og opskrifter
til 24 elever i den lokale Coop-butik.
 
Forløbet er målrettet 4.-7. klasse 
i madkundskab samt egnet til 
tværfaglig og understøttende 
undervisning.

der er ÅBeNt For tiLMeLdiNg
PÅ sKoLeKoNtAKteN.dK
FrA 1. MAJ tiL 5. sePteMBer.
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JOB & KARRIERE

Sådan får du jobfoden indenfor  
som dimittend
Det kan være svært at få sit første lærerjob, når cv’et kun byder på praktikerfaringen. Få gode råd til jobjagten. 

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Selvom dimittenders erfaringer ligner hinan-
den, er der meget, du kan gøre for at komme 
længere frem i køen, når skolerne skal 
ansætte. Det fortæller Morten Grant Rueskov, 
der som konsulent i Lærernes a-kasse blandt 
andet arbejder med at hjælpe nyuddannede 
lærere på vej til det første job.  

Fyld kød på kompetencerne
Som dimittend er det let at forfalde til kli-
chéer, når kompetencerne skal beskrives på 
cv’et – men problemet er, at mange skriver de 
samme floskler, forklarer Morten Grant Rue-
skov. Der skal i stedet fyldes mere personlige 
fortællinger på kompetencerne: 

»Reflekter over din erfaring fra praktik-
kerne. Hvad kan du som lærer? Og hvornår er 
det kommet til udtryk, at du er god til det? I 
stedet for at skrive, at du er god til relations-
arbejde, så beskriv i din ansøgning en situa-
tion, hvor det, du har gjort, har virket – og 
hvordan du gerne vil bruge det fremover«.

Skab et netværk
Man skal bruge sit netværk, når man søger 
job. Men hvad gør man, hvis man har været i 
udlandspraktik eller ikke har lyst til at vende 

tilbage til et praktiksted og derfor har et ret 
snævert netværk?

»Hvis du ikke har et netværk, så må du 
skabe dig et. Det kan du blandt andet gøre 
ved at søge uopfordret på skoler, du 
har lyst til at være på«, siger Morten 
Grant Rueskov. 

»Tag derud tidligt 
om morgenen, hvor 
skolelederen ofte ikke 
er så mødetravl, og 
aflever din ansøgning 
personligt. Det kan 
give vikararbejde, som 
måske kan føre til fast-
ansættelse – og som 
uanset hvad udvider 
dit netværk, så flere 
bliver opmærksomme 
på, hvad du kan, og at 
du er ledig«. 

I uopfordrede an-
søgninger er der ikke 
en særlig jobprofil, man skal opfylde – og det 
er derfor en oplagt mulighed for at skabe det 
absolut bedste billede af sig selv, understre-
ger han.

Han opfordrer desuden til, at man husker 
at bruge sine medstuderende som netværk, 
for måske gemmer jobåbningen sig på deres 
tidligere praktiksteder. 

Vær offensiv i jagten
Den personlige relation er uhyre vigtig, hvis 
skolelederen skal spotte dig i ansøgningsbun-
ken. Derfor skal man være offensiv, råder 

konsulenten. 
»Tag personlig 

kontakt – både når 
du søger opslåede 

stillinger, og når du 
vil søge uopfordret. 

Ring og få en snak om 
opslaget eller skolen, og 

præsenter dig selv. Hvis 
kemien er god, så inviter dig 
selv forbi til en snak på sko-
len«, siger han og tilføjer: 

»Hvis du kan få en rund-
visning og se skolelederen i 
øjnene, er du allerede nået 
langt, for det er sværere at 
afvise en, man har mødt. Så 
mød op med overskud og en 
oprigtig interesse i stedet – 

og referér til besøget i ansøgningen«.
Morten Grant Rueskov opfordrer desuden 

dimittender til at benytte sig af a-kassens 
mange tilbud – man kan blandt andet få feed-
back på ansøgninger og cv samt booke møder 
til faglig sparring. 

Læs mere om a-kassens tilbud på dlfa.dk  
folkeskolen@folkeskolen.dk

Nyt job

CV
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 Lederstillinger 

www.lundgaard-konsulenterne.dk

Der er ikke tvivl om, at stillingen som direktør for Børn, 
Familie og Skole i Kommuneqarfi k Sermersooq er en 
af Grønlands mest spændende off entlige topleder-
stillinger. Og det er en stilling, hvor du virkeligt kan 
gøre en forskel.

Du kan gøre en forskel, når det kommer til udvikling 
af området, institutioner og medarbejdere. Du kan 
gøre en forskel når det kommer til understøttelsen af 
ambitionerne i en kommune, der vil fremad. Her kan du 
i høj grad sætte dit præg på den kommende ambitiøse 
skolepolitik. Du kan gøre en forskel i en direktion, der vil 
det fælles og dermed medskabe en organisation, der 
kan fungere på tværs af søjlerne.

Men først og fremmest kan du gøre en forskel når det 
kommer til, at påvirke børn og unges muligheder for 
at få den bedst mulige start på livet i Grønlands klart 
største kommune. Du er helt enkelt en af de ledere, der 
har Grønlands fremtid i hænderne.

Du kommer ind i en direktion, der har været stabil i en 
lang periode og i en organisation, der har været præget 
af gode udviklinger i de seneste år, men du vil også 
møde vanskelige økonomiske betingelser. Grønland er 
udfordret økonomisk, og det mærker Kommuneqarfi k 
Sermersooq på mange måder. 

Du skal derfor være en fremragende leder. God øko-
nomisk sans er en selvfølge, og så skal du ikke mindst 
kunne se, forstå, respektere og anerkende den kultu-
relle diversitet i kommunen. Du har lysten til at være 
udadvendt og samtalende med borgere, politikere og 
medarbejdere. Ikke blot i Nuuk, men også i de øvrige 
byer og bygder. Endelig skal du have et godt blik for 
egne styrker og svagheder. Vi ved nemlig godt, at ingen 
kan det hele. Kendskab til grønlandske forhold vil være 
en fordel.

Stillingen kan besættes på åremål og afl ønnes med 
819.000 kr. + pension og eventuelt åremålstillæg.

DIREKTØR MED GRØNLANDS FREMTID I HÆNDERNE 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ SØGER NY DIREKTØR FOR BØRN, FAMILIE OG SKOLE

 ■ Yderligere oplysninger 
 Kan fås hos chefkonsulent Jens Kaptain, tlf. (+45) 2968 2100 og/eller hos Adm. direktør Steff en 

Ulrich-Lynge, tlf: (+299) 36 70 01 / (+299) 55 44 33. Læs i øvrigt mere i den uddybende job- og 
personprofi l på www.lundgaard-konsulenterne.dk. 

 ■ Ansøgning
 Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er mod-

taget senest den 12. august 2016 kl. 8.00 (Grønlandsk tid/12.00 dansk tid).
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 Lærerstillinger 

SportSefterSkolen SIne      
søger danselærer

Vi søger en dygtig danselærer/lærer  
med en stærk profil til Vores danselinje. 
du skal have kompetencer indenfor dans og “street-dance” og 
have undervisningserfaring med aldersgruppen 15-17 årige. på 
danselinjen præsenteres eleverne for dansens univers gennem 
grundlæggende teknisk arbejde, fysisk træning, koreografi, 
udtryk og show indenfor forskellige dansestilarter. 
derudover skal du kunne indgå i hverdagen på sine, som 
vagtlærer og gerne undervise i dansk.

Vil du vide mere om stillingen eller sine kan du finde os på 
www.sine.dk, eller ringe til forstander rené jacobsen
  
sine er en boglig rettet sportsefterskole. Vi er opbygget som en læringsorganisation. 
Vi er uafhængige af politiske og religiøse organisationer. ansøgningen skal være 
skolen ihænde senest 17. maj. 
ansættelse sker efter overenskomst mellem finansministeriet og lC

idrætsvej 23  |  6240 løgumkloster  |  7474 4990  i  www.sine.dk

SINE søger 1 - 2 dynamiske lærere til det kommende skoleår
Sportsefterskolen SINE byder til skoleåret 2016/17 244 elever velkommen og i den forbindelse står vi og mangler 1 – 2 lærere til en 
række fagkombinationer. Vi er især interesseret i at høre fra personer, der kan undervise i de prøveforberedende fag dansk og matema-
tik på 9. og 10. Klassetrin. Det ville også være en fordel hvis man samtidig har gode kompetencer som træner eller underviser indenfor 
især pigefodbold eller nogle af de andre sportslinjer (se: www.sine.dk).

Vi kan tilbyde:
• Samvær med skønne 9. – 10. Klasses elever.
• Sparring med dygtige og uhøjtidelige kolleger.
• En fantastisk sportslig atmosfære.
• En varieret og spændende hverdag, hvor man får lov til
 at undervise i sine linjefag.
• Muligheden for at deltage i en kulturrejse til spændende
 destinationer i hele verden og en skirejse.

Du kan tilbyde:
• Du er ambitiøs og kan rumme alle typer elever.
• Du er god til at samarbejde.
• Du har en humoristisk sans og formår at holde fanen højt –  
 også i en travl hverdag.
• Du kan identificere dig med SINEs værdigrundlag.
• Du glæder dig til at undervise og være sammen med unge  
 mennesker.

SINE har 9 forskellige sportslinjer og har gennem årene haft stor søgning fra unge mennesker fra hele Danmark, der bare er vilde med 
sport. Eleverne på SINE træner 5 gange om ugen og bruger desuden et styrke- og træningscenter som supplement. 

Ansøgningsfrist: torsdag d. 16. Juni kl. 12.00. Ansættelse sker efter overenskomst mellem LC og Finansministeriet. 
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag d. 20. Juni. Hvis man ikke har hørt fra os senest d. 20. Juni, er man ikke kommet i 
betragtning. 
Yderligere oplysninger kan fås hos forstander Peter Bruhn Jepsen, viceforstander Kasper Heilmann på tlf. 74744990.
Ansøgningen sendes som mail på følgende adresse: job@sineadm.dk

Idrætsvej 23  I  6240 Løgumkloster  I  7474 4990  I  www.sine.dk

HOLSTEBRO.DK
HOLSTEBRO KOMMUNE · RÅDHUSET · 7500 HOLSTEBRO

www.facebook.com/HolstebroKommune

Få Digital Post og vind en iPad. Med Digital Post sparer du både 
dig selv og kommunen tid og porto – og du får hurtigere svar. 
Digital Post er lige så nemt  og sikkert at bruge som Netbank. 
Læs mere på www.holstebro.dk/post

Specialkompetence Holstebro – center for børn med særlige 
undervisningsmæssige behov er målet for den forandrings-
proces, der er skudt i gang på Storåskolen. Foruden at 
levere specialundervisning af høj kvalitet til eleverne i de 
forskellige afdelinger, bliver det en del af skolens opgave at 
være link til almenskolernes inklusionsindsatser. Der skal 
organiseres et link til formidling af praksisviden mellem de
specialiserede og de almene praktikere på kommunens 
skoler.

Storåskolen søger lærere til afd. Måbjerg og teamledere til 
henholdsvis afdelingerne på Odinsvej og Måbjerg. 

Nysgerrig? Se mere om skolen på www.storaaskolen.dk. 
Se mere om stillingerne på www.holstebro.dk

Ledere og lærere 
til Storåskolen 

Vi søger en uddannet lærer med koordinerings og/eller ledelses-
erfaring til både koordinerings, udviklings og undervisningsop-
gaver.

Du vil blive en del af et lille ledelsesteam, som varetager den 
daglige ledelse og drift, sikrer udmøntning af udviklingsinitiati-
ver, skaber struktur og sikrer personaleinddragelse og optimal 
udnyttelse af de faglige og menneskelige ressourcer.

Ansøgningsfrist: 21. juni 2016 kl. 12. Ansættelsessamtaler: 28. 
juni 2016. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2016

Læs hele stillingsopslaget og send en online ansøgning via: 
www.odsherred.dk/job

DAGTILBUD OG UDDANNELSE

WWW.ODSHERRED.DK/JOB

Undervisningsfaglig koordinator
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 Lærerstillinger 

www.furesoe.dk/job

Brænder du for udvikling, læring og dannelse af vores elever i 
børnemiljøet (0-5. klasse)? har vi stillingen til dig fra. 1. august 2016.

Du er vild med at undervise i dansk, historie, billedkunst og har det som 
linjefag eller tilsvarende kompetencer. Skulle du også have musik og 
gerne andre linjefag, hører vi meget gerne om disse. Du bliver kontakt-
lærer for en gruppe af elever og mulighed for at blive teamkoordinator 
og være en del af vores uddannelsesforløb for teamkoordinatorerne.

Du vil desuden blive en del af vores ressourcecenter ”Solsikken” inden for 
det dansk faglige område, hvor du skal varetage faste forløb på 3. og 4. 
klassetrin og særlige indsatser omkring grupper af elever. Du vil i skoleåret 
2017/18 skulle starte med en 1. klasse og følge dem hele vejen til og med 
5. klasse.

Læs hele opslaget og søg stillingen via furesoe.dk/job senest 20. juni.

Dansklærer til Solvangskolen i Farum

Foto: C
olourbox

 www.hillerod.dk

Nogle af de kvaliteter vi søger, er
• Interesse for vidtgående specialundervisning og elever 

med forskellige handicap.
• Fleksibilitet og humoristisk sans.
• Tolerance og respekt for det at være anderledes.
• Kan arbejde i selvstyrende team og kunne gi´ og ta´ i et 

godt samarbejde med kolleger og ledelse.
• Indgå i samarbejde med lærere, pædagoger, ergo- og 

fysioterapeuter, talepædagoger, psykolog m.fl.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 21. juni kl. 12.00.

Læs mere om skolen på www.skolen-ved-skoven.dk eller du 
kan ringe på 72 32 72 00, hvis du vil vide mere. Søg stillingen 
og læs hele opslaget på hillerod.dk

SPECIALSKOLELÆRER
Pr. 1. august 2016 – Skolen ved Skoven

 Andre institutioner 

Du skal være med til at udvikle nye forløb til  
eleverne fra indskolingen, men skal også kunne 
undervise de øvrige alderstrin.

Vi lægger vægt på, at du har en undervisningsfaglig 
uddannelse og/eller erfaring med undervisning.  

Ansættelsen er i første omgang en projektansæt-
telse på to år med start d. 1. august 2016. Ansøg-
ningsfrist d. 20. juni.
 
Læs mere 
affaldplus.dk/job og lærerjob.dk.

Underviser til AffaldPlus’ 
formidlingscenter 
YderZonen

I/S AffaldPlus - Ved Fjorden 20 - 4700 Næstved - tlf.: 5575 0800 - www.affaldplus.dk

jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

Gå ind på lærerjob.dk og indtast net-nummeret. Så kom-
mer du direkte til annoncen. De farvede blokke henviser til 
fire kategorier:

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

Afdelingsleder til Campusskolen

§ Ansøgningsfristen er den 10/06/16

Net-nr. 24001

Børn og Unge, Herning Kommune

Direktør til Børn og Unge

§ Ansøgningsfristen er den 13/06/16

Net-nr. 24040
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Lærkeskolen, Egedal Kommune

Distriktssouschef 

§ Ansøgningsfristen er den 12/06/16

Net-nr. 24031

Ikast-Brande Kommune

Skolechef til Ikast-Brande Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 13/06/16

Net-nr. 24039

Dalmose Skole, Slagelse Kommune

Skoleleder til Dalmose Skole – pr. 1.8. 

§ Ansøgningsfristen er den 16/06/16

Net-nr. 24012

Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune

Skoleleder til Danmarks flotteste skole 

§ Ansøgningsfristen er den 14/06/16

Net-nr. 24076

Storåskolen, Holstebro Kommune

Teamleder til Storåskolen afd. Måbjerg

§ Ansøgningsfristen er den 20/06/16

Net-nr. 24071

PPR, Gentofte Kommune

Tale-høre-konsulent – specialskoleområdet 

§ Ansøgningsfristen er den 14/06/16

Net-nr. 24079

PPR, Gentofte Kommune

Tale-høre-konsulent til  en fast stilling 32 t.

§ Ansøgningsfristen er den 14/06/16

Net-nr. 24078

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Halsnæs Kommune

Tale-høre-konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 23/06/16

Net-nr. 24084

Inklusionscenter (PPR), Roskilde Kommune

Tale-høre-konsulent søges

§ Ansøgningsfristen er den 13/06/16

Net-nr. 24057

PPR Frederiksberg, Frederiksberg Kommune

Tale-høre-konsulent til vikariat

§ Ansøgningsfristen er den 20/06/16

Net-nr. 24098

Bork Havn Efterskole, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bork Havn Efterskole søger lærer 

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/16

Net-nr. 24070

Højer Design Efterskole, Tønder Kommune

2 dynamiske lærere til kommende skoleår

§ Ansøgningsfristen er den 17/06/16

Net-nr. 24086

IBC Kolding, Kolding Kommune

Dynamisk, engageret og rutineret lærer

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/16

Net-nr. 24069

Randers lille Skole, Randers Kommune

Kreative og fagligt dygtige lærere 

§ Ansøgningsfristen er den 13/06/16

Net-nr. 24080

Samsø Efterskole, Samsø Kommune

2 lærere til skolestart august 2016

§ Ansøgningsfristen er den 13/06/16

Net-nr. 24088

Hørsholm Lille Skole, Hørsholm Kommune

Skoleleder til Hørsholm Lille Skole

§ Ansøgningsfristen er den 01/08/16

Net-nr. 24104

Learnmark/Step 10, Horsens Kommune

Learnmark Horsens søger en lærer pr. 1.8.

§ Ansøgningsfristen er den 10/06/16

Net-nr. 24074

Falkenborgskolen, Frederikssund Kommune

Ledige lærerstillinger på Trekløverskolen

§ Ansøgningsfristen er den 17/06/16

Net-nr. 24118
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Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

Ambitiøse lærere til Campusskolen

§ Ansøgningsfristen er den 01/07/16

Net-nr. 24085

Herlufsholm Skole, Næstved Kommune

Bliv en del af en fantastisk skole

§ Ansøgningsfristen er den 10/06/16

Net-nr. 24093

Damagerskolen, Greve Kommune

To lærere til spændende stillinger

§ Ansøgningsfristen er den 13/06/16

Net-nr. 24091

Rungsted Skole, Hørsholm Kommune

Dansk-/engelsklærer til udskolingen 

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/16

Net-nr. 24096

Frederiksberg Privatskole, Rødovre Kommune

Lærer til orienteringsfag

§ Ansøgningsfristen er den 10/06/16

Net-nr. 24041

Hellebækskolen, Helsingør Kommune

Hellebækskolen søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 13/06/16

Net-nr. 24005

Institut Sankt Joseph, Københavns Kommune

Lærer til natur/teknogi 

§ Ansøgningsfristen er den 10/06/16

Net-nr. 24052

Rungsted Skole, Hørsholm Kommune

Lærer med dansk som andetsprog 

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/16

Net-nr. 24097

Baltorpskolen, Ballerup Kommune

Lærer til Tale-høre-afdelingen 

§ Ansøgningsfristen er den 10/06/16

Net-nr. 24082

Hjortholm Kostskole, Næstved Kommune

Lærer søges – tiltrædelse 01.08-2016

§ Ansøgningsfristen er den 20/06/16

Net-nr. 24066

Virum Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Lærer til Virum Skole

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/16

Net-nr. 24095

Arresø Skole, Magleblik, Halsnæs Kommune

Lærere til Arresø Skole, Magleblik

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/16

Net-nr. 24094

Birkerød Skole, Rudersdal Kommune

Lærere til ind- og udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 12/06/16

Net-nr. 24077

Storebæltskolen, Slagelse Kommune

Lærere til vidtgående specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 13/06/16

Net-nr. 24043

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Lærere til specialklasserækken

§ Ansøgningsfristen er den 12/06/16

Net-nr. 24064

Tranegårdskolen, Gentofte Kommune

Tranegårdskolen søger indskolingslærer

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/16

Net-nr. 24089

Trekronerskolen, Roskilde Kommune

Lærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 16/06/16

Net-nr. 24099

Dragør Skole, Dragør Kommune

To-tre lærere til Dragør Skole pr. 1. august

§ Ansøgningsfristen er den 13/06/16

Net-nr. 24090
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Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Underviser til barselsvikariat i Hørt Ungdom 

§ Ansøgningsfristen er den 13/06/16

Net-nr. 24062

Holbergskolen, Sorø Kommune

Vi søger lærere til dejlige Dianalund

§ Ansøgningsfristen er den 14/06/16

Net-nr. 24075

Vibeholmskolen, Ishøj Kommune

Vær med til at udvikle Vibeholmskolen!

§ Ansøgningsfristen er den 10/06/16

Net-nr. 24058

Bagsværd Friskole, Gladsaxe Kommune

Overbygningslærer i fysik/kemi m.m. 

§ Ansøgningsfristen er den 21/06/16

Net-nr. 24107

Humlebæk lille Skole, Frederiksborg Kommune

Klasselærer til indskolingen 

§ Ansøgningsfristen er den 17/06/16

Net-nr. 24100

Skovboskolen, Køge Kommune

To uddannede lærere 

§ Ansøgningsfristen er den 16/06/16

Net-nr. 24113

Lundtofte Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Folkeskolelærer til Lundtofte Skole 

§ Ansøgningsfristen er den 20/06/16

Net-nr. 24109

Rønne Privatskole, Bornholms Kommune

Lærere søges til Rønne Privatskole 

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/16

Net-nr. 24108

Sankt Petri Skole, Københavns Kommune

Lærer til dansk og musik 

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/16

Net-nr. 24101

Vallerødskolen, Hørsholm Kommune

Ambitiøse lærere til Vallerødskolen 

§ Ansøgningsfristen er den 16/06/16

Net-nr. 24106

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Brænder du for musik og matematik? 

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/16

Net-nr. 24124

Nordsjællands Grundskole & Gym., Hørsholm Kommune

Engageret og dygtig fysik- og kemilærer 

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/16

Net-nr. 24117

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Dansk- og engelsklærer søges 

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/16

Net-nr. 24120

Vestegnen HF & VUC, Albertslund Kommune

Lærere til AVU, FVU og ordblindeundervisning 

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/16

Net-nr. 24116

147419 p46-57_FS1116_Lukkestof.indd   54 06/06/16   15.27



F O L K E S K O L E N  /  1 1  /  2 0 1 6  /  55 

Stor lejlighed i 
København udlejes
I ugerne 27-31. 5 min. 
fra Metro og Nørreport. 
6 sengepladser. 4000kr 
om ugen.
Telefon: 31606018

Feriehus Nordlangeland
Hyggeligt husmandssted 
nær nordspidsen. Mo-
derne bekvemmeligheder. 
2.200 /2.600 / 3.200 
alt incl.
Telefon: 40451422

Sommerferie i 
Spanien ved havet
Dejlig lejlighed i den idyl-
liske by Sant Feliu de 
Guixols, 6 s/pl. 300 m. 
til strand. God lærerpris 
gives. 
Telefon: 30891530 
www.relaxinspain1.com

Mols Bjerge Femmøller 
sommerhus 52 m2 4pers
i skov 2 km til Femmøller 
sandstrand 1800-2400 
kr.pr uge  alt incl Ikke TV !  
mobil 26532756.
Telefon: 26532756 
www.toppen-mols.dk

Danmarkshuset Tåsinge, 
Charme, strand og skov
En lille perle udlejes i uge 
30. Udkig til ø-hav og 
færger. Uforstyrret. 2-4 
sovepladser 3000 kr. 
Telefon: 60897503

1-2 års fremleje af 
lejlighed ønskes
Min søn 30, godt job, 
fremleje af 2-3 vær. lej-
lighed i Kbh. City ell om-
egn. Ej ryger. Husleje: kr 
8000 + indskud
Telefon: 61702770

Stort sommerhus 
til leje i Kulhuse
Huset udlejes i ugerne 
26, 27 og 28. Vi er på fe-
riekoloni. Der er 8 sove-
pladser. 3500,- pr. uge. 
Telefon: 22870082

Masia ved Priorat i 
Catalonien (22 pers)
Sø og havudsigt. 8 store 
værelser med bad, patio 
med mandarintræer, BBQ 
hjørne, jacuzzi, og lege-
faciliter. 
Telefon: 0034-678866588 
www.CasaVelladelPanta.com

Sommerhus med 
havudsigt
Lækkert sommerhus be-
liggende i fantastisk na-
tur ved Skamlingsbanken. 
Flot udsigt over Lillebælt. 
Telefon: 23288161

3V udlejes i uge 26, 
27 og 29 i Kbh.
3V altan+børnevenlig 
gård v Skt. Hans Torv. 
Soveplads: 2 voksne+2 
børn. 15 min. cykeltur fra 
Tivoli. 3000 pr. uge....
Telefon: 26 27 96 20

Nordby, Samsø
Stort, hyggeligt og rum-
meligt fritidshus belig-
gende tæt på gadekæret 
i Nordby,  nær dejlig ba-
destrand.
Telefon: 20162295

Lille hyggeligt 
byhus i centrum af 
Ebeltoft udlejes
Lille hyggeligt byhus i 
centrum af Ebeltoft , tæt 
på havn og seværdighe-
der. Huset skal leje ud på 
uge basis, i ug...
Telefon: 50313148 / 
50234002

Sverige – Halland
Rødt helårs træhus på 
stor grund lejes ud i hele 
uger. DKK 3300/uge (el 
og brænde inkl.). 
Telefon: 56820399/ 
31506048

Sommerferie i Sandvig 
på Bornholm
Dejlig lejlighed (2 perso-
ner) 30 m fra stranden 
udlejes. Fra solrig balkon 
udsigt over klipper/hav. 
Fri  internet
Telefon: 20735046

FUR - Danmarks 
skønneste Ø
Sommerhus m/4 sovepl. 
Fra 2450 kr/uge i sko-
lernes sommerferie. Stor 
ugenert naturgrund. 300 
m til stranden. Moler
Telefon: 51491524 / 
64422305 
www.sommerferie.nu/3634

Sommerferie i København 
i hus og have? 
Hus med have udlejes i 
uge 28+29. Villavej, le-
geplads, indkøb, fri par-
kering. 3900/uge Nils 
40309323 
Telefon: 40309323

Sommerhus på Møn
Hyggeligt ældre sommer-
hus beliggende lige ned til 
vandet på Møns sydkyst 
udlejes. 
Telefon: 21795578 
www.havhermansen. 
123hjemmeside.dk

Sommerferie på 
islands Brygge i Kbh
Solrig 160 m2 lejlighed 
midt på Islands Brygge. 
5 sengepladser, altan, In-
ternet osv. 
Telefon: 30233770

Sommer i Århus i 
hus med have
Rart hus i roligt kvarter tæt 
på skov og strand. 5 km til 
centrum med mange kul-
turelle tilbud. 3000 kr. ugt.
Telefon: 86211821

Skagen »Fyrpasserens 
villa«
Smukt hus i Skagen tæt 
på det hvide fyr. www.
fyrpasserens-villa.dk. Uge 
29 ledig. Ring 61781041, 
40427853
Telefon: 40427853 
www.fyrpasserens-villa.dk 

Sommerhus ved 
Vesterhavert
Sommerhus i Slette-
strand med mindst 7 sen-
gepladser, 300 m. fra ba-
destrand. Ledig uge 26, 
27, 28 og 29. 
Telefon: 21160780 
www.makrelvej.dk

Skøn »New Yorker« 
lejlighed udlejes 
5/7-24/7
Stort køkken/alrum. 
5a/66 kører direkte ind til 
centrum. God Legeplads 
og indkøbsmulighed. 
Skønt køkken/alrum.
Telefon: 20652005

Silkeborg – søerne
Velbeliggende charme-
rende sommerhus ved 
Laven udlejes til 4 pers. 
Rimelig pris. Egen bå-
debro med robåd ved 
Julsø....
Telefon: 86 80 44 22 
www.peder-poulsen.dk/
sommerhuse

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

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.

MERE END 6.000 MATEMATIK LÆRERE 
ER ALLEREDE TILMELDT. ER DU?
Tilmeld dig netværket Matematik og følg med 
i debatten om dit fag. 
folkeskolen.dk/matematik
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rubrikannoncer

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

ITALIEN HOS HANNE
På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra 
kr. 200/pers.

Eller nær TOSCANA, 2 landhuse  
med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året fra kr. 3.200/uge.

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863
www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

Book årets lejrskole nu og få 
10% i rabat. Gælder ved min.
2 klasser i sept./okt. 2016.
KUN 250 kr. pr. døgn
Normalpris 275 kr. pr. døgn

LEJRSKOLE I SØNDERJYLLAND 

Scan koden eller læs mere på www.6401.dk 
I kan også sende en mail: vollerup@c.dk
”Vi har alt til den fedeste og sjoveste lejrtur...”
             

Forslag til studiebesøg i Dublin: 
• Idræt: Gaelic games • Udflugt til Wicklow og Glendalough
• Trinity College/Book of Kells

STUDIEREJSE TIL

DUBLIN
5 dg./4 nt.
fly fra kr.  1.895,-

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk
www.kilroy.dk

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

KILROY er specialister i at arrangere studierejser 
med et højt fagligt indhold. Oplev mindre praktisk 
organisering, faglig forberedelse og mere tid 
til undvisning og samvær.

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .
Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
London, fly, 5 dg/4 nt .................... fra kr.  1.695,-
Lissabon, fly, 5 dg/4 nt .................. fra kr.  2.335,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt ........................ fra kr.  1.990,-
Hamborg, bus, 3 dg/2 nt ............... fra kr.  855,-
Budapest, fly, 5 dg/4 nt ................. fra kr.  1690,-

Aktiviteter inkluderet i Cesky Raj pakkepris:
• Trekking • O-løb • Klatring/rapelling og bueskydning

Dit personlige
rejsebureauwww.benns.dk

Kompetent rådgivning til studierejsen

Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt ........................ fra kr.  1.995,-
Bruxelles, egen bus, 5 dg/3 nt ............. fra kr.  1.445,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt ........................ fra kr.  1.995,-
Krakow, fly, 5 dg/4 nt .............................. fra kr. 1.565,-
Berlin, fly, 3 dg/2 nt .................................. fra kr.  750,-

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

1.710,-
5 dg/3 nt. med bus

Inkl. helpension

CESKY RAJ
fra kr.

Kontakt Louise
tlf: 46 91 02 59
lokl@benns.dk

Amsterdam har meget at byde på - og på trods af den 
forholdsvis korte køreafstand får I en helt speciel og an-
derledes oplevelse på skolerejsen til Amstedam. Ring til 
vores erfarne skolerejse-eksperter Tommy eller Lise.

Ring GRATIS på 8020 8870 for en snak om mulighederne 
og et godt tilbud - også hvis I ikke rejser til Amstedam.

Tommy Iversen

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

AMSTERDAM M. BUS 
FRA KR. 1.098,-

 
BLIV KLOG PÅ
AMSTERDAM 

Lise S. Pedersen

-Kunstmuseerne (med værker af bla.
Van Gogh & Rembrandt),  
-Anne Francks hus,  
-Blomsterauktion i Alsmeer  
-Heineken og Schiphol Lufthavn 
-Skibsfartsmuseet og kanalrundfart

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag  

den 23. juni
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

164.000 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. 12  7. juni 14. juni 23. juni
Folkeskolen nr. 13  26. juli 2. august 11. august
Folkeskolen nr. 14  9. august 16. august 25. august
Folkeskolen nr. 15  23. august 30. august 8. september

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det Norske Veritas 
efter ISO 14001 og EMAS. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
Norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel ISO 
14001 som EMAS.

133. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk

Bente Heger, chefsekretær,  
beh@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Pernille Aisinger,
bladredaktør,
pai@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Henrik Ankerstjerne Hermann,  
hah@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Cathrine Bangild,  
cba@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,  
bje@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2015: 81.364  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. kvartal 2016 er  
164.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
Engelsk, Ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

LÆRER
ST

U
D

ER
ENDES  LAND

SK
REDS 

Forsideillustration: Pernille 
Mühlbach

A
N

N
O

N
C

E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

KL VANDT SAG OM FORBEREDELSESTIDEN

N R .  1 1   |   9 .  J U N I   |   2 0 1 6

TO ÅR OG  
STADIG TRÆLS
L Æ S  T E M A  S I D E  6

Kun 12 procent af lærerne 
synes, at reformen fungerer

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

1.081
ER MINISTERENS  
MÅL FOR MÅLENE
L Æ S  S I D E  3 2

 

Foto: Louise Dyring Mbae

BØRNERETTIGHEDSDAGEN
MELD JER TIL www.redbarnet.dk/boernerettighedsdag
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Tegning: Craig Stephens

A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

FOR KORTE NYHEDER

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

Ferieklar dansklærer 
når kun totredjedel 
igennem hjemme-
ude-hjem-model.

Det er den tid på året, 
hvor matematik-
lærer bare er træt 
(august til juni).

Nu er det så dejligt 
vejr, men også kun 
derfor, så får Folke-
tingets børne- og 
undervisningsud-
valg lov af formand 
til at gå ud og spille 
rundbold i dag.

Lærere får at vide, at 
de er egoistiske og 
forkælede og burde 
tage ja-Hattie på.

Alternativet finder på flere nye 
fag til skoleskemaet 
Folkeskolen kunne for noget tid siden be-
rette, at partiet Alternativet arbejder for, 
at der på fremtidige skoleskemaer skal 
figurere nye fag som »globalt medborger-
skab«, »praktisk filosofi« og »bæredyg-
tighed, klima og økologi«. Nu er partiets 
græsrødder kommet op med flere ideer. 
     »Ja, vi synes altså, at eleverne skal 
have faget ’sødhed’«, fortæller en repræ-
sentant. »Vi ved alle sammen, hvor vig-
tigt det er at være søde over for hinan-

den. Ligesom Uffes EMPATI-
trøje, ikke?« En partifælle 

supplerer: »Vi har fundet 
på et sindssygt fedt 

fag, som vi kalder ’emojis, eksistens og 
positiv psykologi’. Vi snakkede også om 
’dyrevelfærd, balkanmusik og slowjuice’, 
men vi skal også huske noget med inno-
vation og kreativ. I byerne. Så snakkede 
vi om ’grænseoverskridende eksperi-
mentalteater i en digital tidsalder’ – og 
jo: ’upraktisk filosofi’! Jo, for hvorfor skal 
alting gøres op i forhold til nytteværdi og 
alt muligt?« 
     Hvordan de mange nye fag stemmer 
overens med partiets ideer om, 
at alle skal arbejde færre 
timer om ugen, er 
foreløbig uafklaret.

En flittig og højtstræbende 16-årig 
opstillede ved en eksamen tirsdag 
morgen tydelige læringsmål for 
den tilstedeværende censor og den 
lærer, der til lejligheden fungerede 
som eksaminator. »Jeg mener, at de 
voksne bør have et klart indtryk af, 
hvilket læringsudbytte de får af min 
eksamination«, forklarer eleven. »Jeg 
har også indlagt små test undervejs, 
og jeg betragter den afsluttende ka-
raktergivning som en evaluering, der 
i høj grad også omfatter de voksne 
selv. Målet er naturligvis at gøre dem 
så dygtige, som de kan blive«. 

SÅ KAN DE LÆRER DET / 105

Vind en vikar til trafikundervisningen
Teenagere kommer langt oftere til skade i tra�kken end deres yngre skolekammerater. 

Vær med i konkurrencen – svar på fem hurtige spørgsmål om teenagere og tra�k. 
Præmien er en gæsteunderviser fra Rådet for Sikker Tra�k. 

Deltag på www.sikkertra�k.dk/vindenvikar

INSTALLERER OPDATERING ...

Resterende tid: 2 år 7 mdr.

Ambitiøs elev til  
afgangseksamen  
opstiller læringsmål for 
eksaminator og censor
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