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Nyuddannede lærere er  
mere udsatte for vold på  
jobbet end erfarne kollegaer.  
Christina Elgaard Christensen 
blev ramt og overvejer sin  
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Manglende engagement?
Prøv naturen

Spor i Landskabet gør det nemt at flytte undervisningen udenfor.
Etablér en natursti i lokalområdet med eleverne og skab en attraktiv 

platform for undervisning udendørs. Styrk klassens sammenhold og brug 
naturen aktivt i f.eks. biologi, geografi og fysik/kemi. Vi bidrager med 

god energi, gratis materialer, koordinering og rådgivning. 

Vil du 
vide mere?

Kontakt Kirsten på
33394000 eller

spor@lf.dk

spor.dk
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OK 18
»Hurra for vores søsterfor-
bund. Det er en stor styrke 
og et stort rygstød, at vi 
har de andre offentligt 
ansatte bag os, ligesom vi 
vil stå bag dem på deres 
krav. Jeg håber inderligt, 
at Anders og hans hold 
får landet noget brugbart. 
Vi strejker, hvis det er den 
vej, vi må gå, men åhh, 
hvor vil jeg gerne slippe!«
Lærer  
Kresten Dahlmand Andersen 

 
»Ikke at jeg kan blande 
mig i de konkrete for-
handlinger. Jeg kan ikke 
sætte mig ind i forhand-
lingsrummet, og sådan 
skal det også være. Men 
når nu KL har soleklar 
opbakning fra både Mo-
derniseringsstyrelsen og 
regeringen, så er det på 
tide, at alle os, der ønsker 
folkeskolen det godt, også 
blander os og bakker op«.
Undervisningsordfører  
for Socialistisk Folkeparti  
Jacob Mark

Et spørgsmål  
om respekt

Sidste år var der over 65.000 klik på regneregler.dk under 9. klasses afgangs-
prøve i matematik. Men i år behøver det lille firma bag sitet nok ikke bestille ekstra 
hul igennem på serveren, for kun de elever, hvis skoleleder specifikt har givet dem 
lov til at bruge lige præcis regneregler.dk, må slå formlerne op dér.

Internettet er pludselig ikke længere et relevant hjælpemiddel ved andre prøver 
end dansk stil. I 2014 åbnede en enig forligskreds ellers for netadgangen ud fra tan-
ken om, at prøverne i højere grad skulle afspejle den virkelighed, som eleverne vil 
møde efter skolen. På det tidspunkt var der allerede mulighed for netadgang i skrift-
lig matematik. Politikerne besluttede også at åbne for nettet i dansk og at gennem-
føre forsøg med internet ved skriftlig tysk, engelsk og fransk. Efter to års forsøg var 
erfaringen, at de fagligt svage elever blev fristet til at kopiere tekster ind fra nettet, 
som de ikke helt forstod, og derfor må eleverne ikke bruge net ved sprogprøverne. 
Helt fair – man gennemfører et forsøg, man evaluerer og tager en beslutning. 

Men hvad der mildt sagt ikke er fair, er, at Undervisningsministeriet i dette 
efterår pludselig sender en prøvebekendtgørelse i høring, der ruller udviklingen 
seks år tilbage og slukker for Google ved alle prøver undtagen dansk. Protesterne 
strømmede da også ind fra hele skoleverdenen. Men der blev ikke lyttet. For ifølge 
ministeriet er der bare tale om en tilpasning af reglerne til de beslutninger, forligs-
kredsen tog i 2014. Hverken Venstre eller Socialdemokratiet kan 
huske noget politisk ønske dengang om at begrænse inter
netadgangen. Til gengæld fik Socialdemokratiets Annette 
Lind meget naturligt den tanke, at eftersom Merete Riis
ager (Liberal Alliance) for nylig gik enegang og besluttede 
at slukke for nettet ved studentereksamen for at undgå 
eksamenssnyd, så var det nok den samme model, hun har 
gentaget i folkeskolen. Men nej, ministeren melder hus forbi – der er bare 
tale om at »præcisere gældende ret«.

Præcis hvordan man tilgår internettet under prøverne, er ikke lovstof, så Riisager 
og hendes ministerium behøver ikke at spørge nogen om lov. Men hvordan kan det 
være så vigtigt at »præcisere«, at man trækker tæppet væk under 66.000 9.-klasse-
elever og deres lærere, som har forberedt sig på en prøve ud fra gældende regler, tre 
måneder før prøven? Det er muligt, at internetbrugen har udviklet sig langt 
ud over, hvad politikere og embedsmænd havde tænkt sig for tre-fire-fem 
år siden. Men så kunne man have drøftet erfaringerne fra de hidtidige 
prøver og forsøg med fagfolk og politikere og nået frem til en veloverve-
jet beslutning, som man kunne implementere per 
1. august. Så 9. klasse i hvert fald havde et 
skoleår til at forberede sig på en eventuel 
ny situation. 

Det er et spørgsmål om at vise 
respekt for både dem og de prø-
ver, der næste år for alvor hed-
der »eksamen«. 

Manglende engagement?
Prøv naturen

Spor i Landskabet gør det nemt at flytte undervisningen udenfor.
Etablér en natursti i lokalområdet med eleverne og skab en attraktiv 

platform for undervisning udendørs. Styrk klassens sammenhold og brug 
naturen aktivt i f.eks. biologi, geografi og fysik/kemi. Vi bidrager med 

god energi, gratis materialer, koordinering og rådgivning. 

Vil du 
vide mere?

Kontakt Kirsten på
33394000 eller

spor@lf.dk

spor.dk
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I N D H O L DI N D H O L D

1810

Faglig strid om 
»Fandango 4«

Forsker og forfattere 
diskuterer det  

populære  
dansklæremiddel 

»Fandango 4«.

Når vold  
og trusler er  

hverdag
Hver femte lærer har  

oplevet vold eller trusler  
fra elever, og det går hårdt  

ud over nyuddannede  
lærere som Christina  
Elgaard Christensen.  

A R B E J D S M I L J Ø

Motorisk urolige børn i undervis-
ningen kan ofte have svært ved at 
mærke sig selv og omgivelserne. 
Sansestimulerende hjælpemid-
ler giver ro, styrker koncentra-
tionen og gavner indlæringen. 
Protacs produkter kan med deres 
moderne og funktionelle design 
nemt integreres i læringsmiljøet.

Protac KneedMe To Go®

Protac Kuglepuden™

Protac SenSit®

Protac MyFit®

n  Få et gratis konsulentbesøg af vores terapeuter
n  Se mere på protac.dk eller ring på 86 19 41 03

Sansestimulerende
hjælpemidler
– skaber et trygt læringsmiljø for
elever med særlige behov

Vi holder oplæg
om Sansestimulation 

på Danmarks 
Læringsfestival

Folkeskolen.06.02.2018.NY.indd   1 14/02/2018   11.26
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Succes med 
nyt valgvag

To læreres ide om at 
kombinere fysiologi og 
fysisk træning med en 
skitur gav pote. Elever-
ne strømmer til det nye 
valgfag på Ringkøbing 

Skole.

E-bogen giver  
variation i  

undervisningen
Lærer Rikke Tine Brink 
har sammen med sin 
klasse haft et forløb  

i historie, hvor de  
producerede en  

e-bog.

Schhhh  
– kroppen taler!

I Aarhus Kommune er 
dansklærerne på kursus 
på Aarhus Teater. Med 
greb fra scenekunsten 

får lærerne nye  
redskaber til  
danskfaget. 

»Som lærer  
manglede jeg 

selv at tale om 
almendannelse«

I en ny bog sætter  
Alexander von  

Oettingen, prorektor på 
UC Syd, undervisningen 

i folkeskolen ind i en 
større fortælling om 

almendannelse. 
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»Lærerne skal ikke stilles ringere end andre«. 
Det er det mantra, som formand for Dan-
marks Lærerforening og formand for de 
kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab 
Anders Bondo Christensen gentager igen og 
igen i disse dage. Gennem adskillige for-
handlingsmøder har lærernes forhandlere 
også fremført det over for KL. Lærerne har 
meldt ud, at de ønsker samme vilkår som alle 
andre, for eksempel HK’erne.

Netop den udmelding fra Anders Bondo 
Christensen gjorde, at professor og arbejds-
markedsforsker fra Aalborg Universitet Hen-
ning Jørgensen i første omgang troede, at par-
terne kunne finde løsninger – måske baseret 
på de erfaringer, som mange kommuner har 
gjort sig med lokale arbejdstidsaftaler for læ-
rerne. Men det ser ikke umiddelbart sådan ud: 

»Foreløbig er det den bistre mine, de har 
på«, siger Henning Jørgensen og tilføjer: »Jeg 
tror, vi får en konflikt, enten fordi arbejdsgi-
versiden styrer efter det, eller fordi de vil give 
så lidt, at medlemmerne vil sige nej«.

Og i weekenden blev der skruet op for 
risikoen for konflikt. Søndag mødtes helt 
utraditionelt chefforhandlerne fra organisa-
tioner fra både staten, regionerne og kommu-
nerne for at gøre status. Her gjorde formand 
for FOA Dennis Kristensen klart, at bliver der 
konflikt, kan det blive en storkonflikt, der kan 
ramme hele det offentlige område. 

Michael Ziegler understregede, at lærerne 
og KL er enige om, at man meget gerne vil nå 
en aftale. Han forklarede forhandlingernes 
gang på denne måde:

»Hånden på hjertet kan de fleste vel se, 
at det er lærerne, der ønsker ændringer i 
arbejdstidsreglerne. Så plejer det at være så-
dan – det er almindelig god tone ved overens-
komstforhandlinger – at den, der ønsker æn-
dringer, også kommer med konkrete bud på, 
hvilke ændringer man vil have gennemført«, 
sagde han og gjorde klart, at KL var klar til at 
se på ændringer i de nuværende arbejdstids-
regler, men ikke til at lave et helt nyt system. 
På trods af at forhandlingerne er meget for-
sinkede, understregede Michael Ziegler også, 
at KL forventer, at forhandlingerne er færdige 

Arbejdsmarkedsforsker: 
Overenskomst- 
forhandlingerne er  
på konfliktkurs
KL mener, at forhandlingerne om de kommunalt ansattes vilkår  
som planlagt skal landes senest den 28. februar. Men det bliver svært, 
lyder det fra arbejdsmarkedsforsker og faglige organisationer. 

TEKST MARIA BECHER TRIER 
»Hvis vi ikke kan finde en ordentlig løs-

ning, der gør, at vi kan få andel i den almin-
delige velstandsudvikling, så tegner der sig en 
konflikt, som ikke er isoleret til regionerne for 
sig eller kommunerne eller ét forbund, så er 
vi der, hvor det er kommunerne, regionerne 
og stat, som samlet set kommer i konflikt«, 
sagde han før mødet søndag. 

Passive KL-forhandlere 
Lærernes forhandlere har forsøgt at komme 
med bud på, hvordan man normaliserer 
lærernes arbejdstid, så de har aftalte rammer 
ligesom andre kommunalt ansatte. Forhand-
lerne har blandt andet taget skolesekretærer-
nes overenskomst med til forhandlingsbordet.

»Det er oplagt at bruge skolesekretærerne, 
fordi deres aftale passer til skolen, på den 
måde at der er en skæv arbejdsbelastning i 
forhold til skoleåret, fordi de arbejder med en 
større ugenorm«, har Anders Bondo Christen-
sen sagt i forløbet. 

KL kom ifølge Anders Bondo Christensen 
hverken med egne forslag eller indspark i for-
hold til de forslag, lærerne kom med, og som 
lærerne erklærede alle var til forhandling. Og 
derfor endte det med, at der blev dømt tænke-
pause. Ikke bare hos lærerne, men også blandt 
de andre organisationer på det kommunale 
område. Efter et par dage inviterede KL’s top-
forhandler, Michael Ziegler, lærerne tilbage til 
forhandlingsbordet, og dermed blev der også 
åbnet for, at de generelle forhandlinger om 
blandt andet lønstigninger, som gælder alle de 
offentligt ansatte, kom i gang igen. 

Selv om KL’s topforhandler, Michael Ziegler, og lærernes 
formand, Anders Bondo, har mødtes mange gange gen-
nem de sidste måneder, er de stadig langt fra hinanden i 
spørgsmålet om, hvilke rammer der skal være for lærernes 
arbejdstid. 
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KØREPLAN FOR OK18
Tirsdag 12. december: 
Der udveksles krav på kommunernes 
og regionernes område.

Fredag 15. december:  
Der udveksles krav på statens område.

Tirsdag 19. december:  
Forhandlinger indledes på statens 
område. 

Torsdag 21. december:  
Forhandlinger indledes på kommuner-
nes og regionernes område.

14. februar 2018:  
Forhandlingsfællesskabets forhandlin-
ger med KL forventes afsluttet.

20. februar 2018:  
Forhandlinger om generelle emner, som 
gælder alle organisationer i Forhand-
lingsfællesskabet, forventes afsluttet.

28. februar 2018:  
De generelle forhandlinger og forhand-
lingerne om organisationernes spe-
cielle krav skal være afsluttet. Hvis det 
ikke er muligt at blive enige, kan der 
varsles konflikt, som træder i kraft, når 
de nuværende overenskomster udløber 
1. april 2018. Sker det, vil forhand-
lingerne på det kommunale område 
overgå til Forligsinstitutionen, som skal 
forsøge at skabe kompromis for at for-
hindre konflikter. 

Marts 2018:  
Hvis der er opnået enighed, vil for-
handlingsresultaterne i løbet af marts 
blive sendt til afstemning blandt med-
lemmerne.

April 2018:  
Hvis der ikke er opnået en ny overens-
komstaftale, kan en konflikt begynde 
den 2. april, medmindre forligsmanden 
har udskudt konflikten. Forligsmanden 
har mulighed for at udskyde en konflikt 
to gange 14 dage. 

Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmar-
keds- og Organisationsstudier

senest den 28. februar, sådan som parterne i 
efteråret aftalte i en såkaldt køreplansaftale.

Svært at se målet
Men det tror arbejdsmarkedsforsker Henning 
Jørgensen bliver svært at nå. 

»Det er meget svært at tro, at man kan nå 
at forhandle hundredvis af spørgsmål færdige 
i løbet af et par dage eller en lille uge. Vi er i 
den situation, at hvis KL og Moderniserings-
styrelsen styrer efter en konflikt, så får vi en 
konflikt. Men hvis KL bryder lidt løs af Moder-
niseringsstyrelsens favntag og strategiplan-
lægning, ser jeg en løsning på det kommunale 
område«, siger han. 

Han har svært ved at se en løsning på det 
statslige område (hvor blandt andre friskole-
lærerne og en lille del af DLF’s medlemmer 
hører til), fordi staten og kommunerne har 
spillet hårdt ud med, at de ansatte skylder 
penge, fordi lønudviklingen i stat og kom-
mune har været større end i det private, hvis 
man ser på lønudviklingen fra 2008 og til nu. 

Og han mener, at der foregår en tæt koordine-
ring mellem topforhandleren på det statslige 
område, Sophie Løhde, og KL’s politiske for-
handlere, Michael Ziegler og Steen Christian-
sen. Hvis det skal ændre sig, må borgmestre 
rundtom i landet til at reagere.

»Så må baglandet reagere, hvis der skal 
komme gang i den«, siger han – ellers mener 
han, at Forhandlingsfællesskabet må ruste sig 
til konflikt. »Chefforhandlerne skal udstyres 
med et nyt mandat, og det er ikke Moder-
niseringsstyrelsens mandat«, siger Henning 
Jørgensen.  
mbt@folkeskolen.dk

 
Ved redaktionens afslutning mandag 19/2 kl. 12 
afventede lærernes og KL’s forhandlere forhand-
lingerne på statens område. 

152171 p06-07_FS0418_OK18.indd   7 19/02/18   13.35



8 /  F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 1 8

Siden i sommer har hverdagen været en 
anelse anderledes på ni af landets udkants-
skoler. Her har nogle lærere været med i et 
forskningsprojekt om assisteret fjernunder-
visning i folkeskolen, hvor Skype-forbindelser 
og undervisere på en skærm har været fast 
inventar i »klasselokalet«.

»Formålet er at sørge for, at de skoler, 
der befinder sig i udkantsområderne, kan få 
samme undervisningstilbud som alle andre. 
Derfor er man nødt til at tænke over, hvor-
dan man overvinder afstanden«, fortæller 
lektor Klaus Thestrup fra Aarhus Universitet, 
der står bag projektet. Sammen med to kol-
legaer skal han 6. marts holde foredrag om 
projektets foreløbige resultater på Danmarks 
Læringsfestival.

Forskningsprojektet med navnet Assist 
henvender sig til skoler i de mest afsideslig-
gende afkroge af kongeriget, hvor skolerne 
ikke nødvendigvis har mulighed for linje-
fagsdækning i alle fag. Selv om mange lærere 
måske instinktivt vil harcelere over begrebet 
»fjernundervisning«, er det ikke så slemt, som 
det lyder, fortæller Klaus Thestrup:

»Lærerne arbejder sammen på tværs af 
skolerne og udvikler undervisningsforløb i for-
skellige fag via digitale medier. Det handler om 

at bruge de digitale medier i kommunikatio-
nen mellem lærerne og mellem lærer og elev«.

»Det er ikke sådan, at der er en lærer ét 
sted, som underviser et andet sted. Det er 
snarere sådan, at lærerne understøtter hin-
andens arbejde«, siger Klaus Thestrup. Han 
understreger, at eleverne aldrig sidder alene 
i lokalet, og at der altid vil være enten en pæ-
dagog eller en lærer til stede, som tilrettelæg-
ger og forbereder undervisningen. 

Digitalt tema på læringsfestival
Når Danmarks Læringsfestival, der i år har 
temaet dannelse i en digital verden, slår 
dørene op i Bella Center i København næste 
måned, kan deltagerne forvente at få fyldt 
den digitale værktøjskasse godt op.

»Det er ikke en selvfølge, hvordan de 
digitale medier skal anvendes. Det er en 
udfordring, som skal løses. Derfor vil vi give 
nogle konkrete eksempler på, hvordan man 
kan arbejde med assisteret fjernundervisning 
i folkeskolen. Det kommer blandt andet til at 
handle om, hvordan man kan bruge de digita-
le medier, og hvilke faldgruber og muligheder 
der er i det, for der er begge dele«, fortæller 
Klaus Thestrup. 

Han forklarer, at lærerne og skolerne skal 
være klædt ordentligt på til at håndtere den 
digitale udvikling.

»Hvis assisteret fjernundervisning bliver 

håndteret rigtigt, så kan det være startskud-
det for den globale skole, hvor enhver dansk 
folkeskole med stor selvfølgelighed har 
fjern undervisning og samarbejdspartnere 
rundtomkring i hele verden, og lærerne laver 
undervisning sammen med dem«.

Læringsfestivalen løber af stablen 6.-7. 
marts i København, og ud over foredraget om 
assisteret fjernundervisning kan du også høre 
om elevernes perspektiv på digital læring, om 
digitalt fællesskab og mobning, om EU’s nye 
persondataforordning og få input fra det in-
ternationale forskningsmiljø, mens også un-
dervisningsministeren lægger vejen forbi. 
mvs@folkeskolen.dk

TEKST MARTIN VITVED SCHÄFER

MØD DIT FAGBLAD  
PÅ DANMARKS  
LÆRINGSFESTIVAL 

Fagbladet Folkeskolen er med, når Danmarks Læ-
ringsfestival rykker ind i Bella Center den 6. og 7. 
marts. Du kan møde os på stand 8, hvor du kan 
snakke med ansatte fra redaktionen og bladre i de 
nyeste numre. 

STAND

8

L Æ R I N G S F E S T I VA L

Årets læringsfestival har fokus på de digitale muligheder i skolen. Et af oplæggene handler 
om, hvordan fjernundervisning kan hjælpe lærere og elever i udkantsområder.

 
Udkantsskoler får hjælp  
af fjernundervisning

Få nye håndværksmæssige  
færdigheder og kompetencer 
til at undervise i værksteder 
og i håndværk og design

Kompetencegivende efteruddannelse for lærere,  
pædagoger og andre, der underviser i håndværk  
og design og sløjd/håndarbejde 

Vi tilbyder

– Almen uddannelse i sløjd 

– Sikkerhed ved maskiner 

– Design, proces og metode 

– SPOT ON tekstile materialer og teknikker

– Håndværk og design – smedning i børnehøjde

– Håndværk og design – arbejde i friskfældet træ

– Håndværk og design – trædrejning i børnehøjde

– Håndværk og design på mellemtrinnet – arbejde  
 i materialet træ

– Håndværk og design på mellemtrinnet – arbejde 
 i materialet metal.

Praktisk information
Alle kurser afholdes på Sløjdhøjskolen i Esbjerg,  
uddannelsesstedet for Håndværk og design,                                      
UC SYD Videreuddannelse,  
Campus Stengårdsvej 144,  
6705 Esbjerg Ø. 

Du kan leje et værelse på Sløjdherberget i tilknyt-
ning til Sløjdhøjskolen for 150 kr. pr. overnatning.

Tilmelding
Tilmeld dig på ucsyd.dk/choose-module/55/17510

Kontakt 
Lektor Henrik Petersen, 7266 3119, hpet@ucsyd.dk. 
Studiesekretær Christina Henriksen Bonde,
7266 5265, chbo@ucsyd.dk 

“Kurset har givet mig en rutine, sikkerhed og 
tryghed ved at bruge maskinerne, og nu kan  
jeg skære og høvle store stykker træ til brug i 
undervisningen”
 
Claudia Erlev, deltager på ”Sikkerved ved  maskiner” og underviser  
i håndværk og design på Østerbyskolen i Vejen Kommune

ucsyd.dk

152171 p08-09_FS0418_Laeringsfestival.indd   8 19/02/18   10.11



Få nye håndværksmæssige  
færdigheder og kompetencer 
til at undervise i værksteder 
og i håndværk og design

Kompetencegivende efteruddannelse for lærere,  
pædagoger og andre, der underviser i håndværk  
og design og sløjd/håndarbejde 

Vi tilbyder

– Almen uddannelse i sløjd 

– Sikkerhed ved maskiner 

– Design, proces og metode 

– SPOT ON tekstile materialer og teknikker

– Håndværk og design – smedning i børnehøjde

– Håndværk og design – arbejde i friskfældet træ

– Håndværk og design – trædrejning i børnehøjde

– Håndværk og design på mellemtrinnet – arbejde  
 i materialet træ

– Håndværk og design på mellemtrinnet – arbejde 
 i materialet metal.

Praktisk information
Alle kurser afholdes på Sløjdhøjskolen i Esbjerg,  
uddannelsesstedet for Håndværk og design,                                      
UC SYD Videreuddannelse,  
Campus Stengårdsvej 144,  
6705 Esbjerg Ø. 

Du kan leje et værelse på Sløjdherberget i tilknyt-
ning til Sløjdhøjskolen for 150 kr. pr. overnatning.

Tilmelding
Tilmeld dig på ucsyd.dk/choose-module/55/17510

Kontakt 
Lektor Henrik Petersen, 7266 3119, hpet@ucsyd.dk. 
Studiesekretær Christina Henriksen Bonde,
7266 5265, chbo@ucsyd.dk 

“Kurset har givet mig en rutine, sikkerhed og 
tryghed ved at bruge maskinerne, og nu kan  
jeg skære og høvle store stykker træ til brug i 
undervisningen”
 
Claudia Erlev, deltager på ”Sikkerved ved  maskiner” og underviser  
i håndværk og design på Østerbyskolen i Vejen Kommune

ucsyd.dk

152171 p08-09_FS0418_Laeringsfestival.indd   9 19/02/18   10.11



» Jeg tænkte,  
om det var mig, 
der gjorde noget 
forkert«

T E K S T :  H A N N E  H E L L I S E N   ·   F O T O :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N
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VO L D

I løbet af sin halvandetårige karriere i  
folkeskolen har Christina Elgaard Christensen 
allerede oplevet flere episoder med vold og 
trusler fra elever. Hendes egne reaktioner  
har overrasket hende.
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»Jeg gik rundt med en 
knude i maven, hver 
gang jeg skulle ind i 
klasselokalet efter de 
første hændelser. Det 
var psykisk hårdt, for jeg 
vidste aldrig, hvad jeg 
kom ind til. Samtidig 
havde jeg også ondt af 
den stakkels elev«, for
tæller Christina Elgaard 
Christensen.

F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 1 8  /  11 

152171 p10-17_FS0418_Vold.indd   11 19/02/18   15.29



VO L D

12 /  F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 1 8

 É n ting er, at man ved, at man skal være 
pædagogisk, men når man bliver presset, så 
reagerer man nogle gange anderledes. Det 
har været svært«. 

Ordene er Christina Elgaard Christensens. 
Hun har været lærer i halvandet år og er en del af statistik-
ken med nyuddannede lærere, som har oplevet vold og 
trusler på jobbet. I sit arbejde i indskolingen på Guldberg 
Skole på Nørrebro i København har hun haft en meget 
udadreagerende elev.

»Jeg har lært lidt om børn med særlige udfordringer, 
men jeg var slet ikke klædt på til at håndtere en elev, 
der både havde en diagnose og var udadreagerende på 
den måde. Det er svært som ny at stå der og ikke vide, 
hvordan man skal gøre eller reagere«, fortæller Christina 
Elgaard Christensen. 

»Jeg har oplevet at blive slået, sparket, bidt og truet 
med en løftet stol over hovedet – altså af sådan en lille syv-
årig gut. Det var frustrerende, fordi jeg kunne se, at han 
også var frustreret. Han er jo ikke et ondt barn«.

Sårbar som nyuddannet
Da Christina Elgaard Christensen begyndte i sit job på 
Guldberg Skole, fik hun en 1. klasse. Efter kun et par uger 
som nyuddannet lærer oplevede hun de første voldelige 
hændelser fra en elev, der senere fik en diagnose. I selve 
situationen reagerede hun instinktivt og handlede hurtigt 
for at få eleven væk fra de andre børn, fortæller hun, 
men den efterfølgende personlige reaktion var Christina 
Elgaard Christensen ikke forberedt på:

»Jeg begyndte at græde de første par gange, efter at 
timen var slut. Jeg gik simpelthen over på lærerværelset 
og tudede, for det var så stor en omvæltning og et chok«. 

Selv om Christina Elgaard Christensen forsøgte at ryste 
oplevelserne af sig, kunne kollegaerne godt se, at der var 
noget galt, og de fik hentet hjælp fra ledelsen. Ud over 
at blive fritaget for timer på dagen har Christina Elgaard 
Christensen også gået til en tidlig indsats hos en psykolog 
for at få talt oplevelserne igennem og undgå stress. 

Kollegaerne har holdt ekstra øje med hende, føler hun, 
fordi de netop vidste, at hun var nyuddannet. Alligevel 
kan hun ikke komme uden om, at hun har følt sig mere 
sårbar som nyuddannet lærer.

»Det er svært, hvor meget man kan tillade sig at spørge 
kollegaerne om, for de er også pressede«, siger hun og 
fortæller, at hun også til dels følte, at elevens vredesud-
brud var et personligt nederlag.

»Jeg har tænkt, om det var mig, der gjorde noget for-
kert, siden han reagerede sådan. Men jeg kan mærke, at 
jeg er mere robust nu, end da jeg startede. Jeg er mere 
tydelig over for eleverne, hvis der opstår en situation«, 
siger hun. 

Folkeskolen er måske ikke fremtiden
Selvom der altid kan komme nye oplevelser, så føler 
hun sig mere robust og erfaren som lærer, fordi hun har 
oplevet ting på et enkelt år, som andre måske ville opleve 
over fem år.

»Nu har jeg prøvet det, der kan prøves, og jeg ved, 
hvordan jeg reagerer bagefter«, siger Christina Elgaard 
Christensen. Hun lægger dog ikke skjul på, at hun har ta-
get sin fremtid i folkeskolen op til vurdering.

»Jeg er uddannet til at være lærer, og jeg brænder for 
at videregive læring til eleverne, men jeg er ikke uddannet 
eller rustet til at håndtere elever med så store udfordrin-
ger. Det har fået mig til at overveje, hvorvidt jeg har lyst 
til at være lærer i folkeskolen, hvis det her bliver daglige 
udfordringer«, siger hun.

Christina Elgaard Christensen er især bekymret for, 
at elever med diagnoser bliver »opbevaret« i folkeskolen, 
fordi der ikke lige er et andet ledigt tilbud. Det er ikke 
holdbart og går ud over både eleven, klassekammera-
terne, lærere og forældre, påpeger hun. 

»Lige så ’bange’ jeg var for, hvad eleven kunne finde 
på, lige så meget kunne jeg jo se i hans øjne, at han ikke 
trivedes«.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

Når man kommer lige 
fra læreruddannel
sen, er man slet ikke 
rustet til at skulle 
jonglere med ar
bejdsskadeanmeldel
ser og skemaer om 
magtanvendelser, 
siger Christina El
gaard Christensen. 

»
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 I  Københavns Kommune er det især lærere 
med kort anciennitet, som tegner sig for en 
stor del af de registrerede arbejdsulykker. Det 
viser kommunens arbejdsmiljøredegørelse, 
hvor tre ud af fem ulykker på både folkeskole 

og specialskoleområdet i 2016 skete for medar
bejdere med to års anciennitet eller derunder. 

Tallene overrasker ikke Lars Peter Andersen, 
forsker ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

»Det er ikke enestående for lærerne, at de nye 
oplever mere vold end de erfarne. Det ser vi også 
i andre brancher, for eksempel blandt sygeplejer
sker, social og sundhedsassistenter og fæng
selsfunktionærer«, siger han og forklarer, at det 
kan handle om to ting: 

»Det kan være på grund af manglende erfa
ring, men det kan også være på grund af man
gelfuld introduktion til jobbet. For eksempel at 
lederen ikke har forklaret det godt nok til den nye 
medarbejder, hvordan han eller hun skal løse op
gaven«, siger Lars Peter Andersen. 

»Det kan tyde på, at man skal begynde at 
tænke forebyggelse af vold ind i sin praksis, selv
om det ikke lige er det første, man tænker på, når 
man skal ud og være lærer«, siger han.

Bedre instruks af nyuddannede
Helle Nattestad er arbejdsmiljørepræsentant på 
specialskolen Frejaskolen i København og er med 
i Københavns Kommunes program »Arbejds
pladsen i fokus«, der arbejder på at forbedre 
arbejdsmiljøet blandt andet i skoler og daginsti
tutioner. Ifølge hende er arbejdspladsen ofte for 
dårlig til at instruere de nyansatte.

»Der bliver sat for lidt tid af til oplæring, og 
man er heller ikke for god til at følge op på, hvor
dan det går den nye medarbejder. Samtidig sid
der der en ny medarbejder, som gerne vil gøre 
det så godt som muligt og siger ja til det hele«, 
fortæller hun. 

Nye lærere er mere udsatte  
for vold og ulykker
Lærere, der kun har været få år på arbejdsmarkedet, kommer oftere ud  
for ulykker på arbejdspladsen end deres mere erfarne kollegaer. 

T E K S T :  H A N N E  H E L L I S E N

VOLD OG TRUSLER I VÆKST

I Københavns Kommune har den overordnede 
arbejdsmiljøredegørelse ført til, at HovedMED, der 
samler børne og ungdomsforvaltningen samt le
delses og medarbejderrepræsentanter, er i gang 
med at udarbejde en strategi for at forebygge 
volds og trusselshændelser. Heri er der blandt an
det fokus på, at lederne og de lokale MEDudvalg 
skal være mere opmærksomme på de nyansatte.

»Det handler om hele tiden at følge op på, 
hvordan det går, også så man ikke mister de nye 

medarbejdere«, forklarer Helle Nattestad. Dog 
handler det også om at være opmærksom på 
kulturen på arbejdspladsen.

»Vi har alle forskellige grænser, men skub og 
slag skal så vidt muligt undgås i skolen, selvom 
mange måske er blevet vant til det«, siger Helle 
Nattestad og understreger, at det er de erfarne 
læreres ansvar, at der ikke sker en bagatellisering 
af vold og trusler. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Kilde: Københavns Kommune, 2016.

Antal registrerede ulykker  
(vold og trusler) på skoler i  
Københavns Kommune 

2014

 

 

 

629

243

2015

936

284

2016

1.114

365

Alm. folkeskole

Specialskole

553 lærere på folkeskoler i København blev i 
2016 ramt af en arbejdsulykke (vold og trusler). 
329 af disse var lærere med to års ancien-
nitet eller derunder.

1.388 lærere på specialskoler i København blev 
i 2016 ramt af en arbejdsulykke (vold og trusler). 
877 af disse var lærere med to års anciennitet 
eller derunder.

59 % 
af de registre
rede ulykker 
(vold og trusler) 
i københavnske 
folkeskoler ram
mer lærere med 
to års ancien
nitet eller der
under.

63 % 
af de registre
rede ulykker  
(vold og trusler) 
i københavnske  
specialskoler 
rammer lærere 
med to års an
ciennitet eller 
derunder.
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Tre gode råd, hvis du bliver ramt

Lad være med at se vold og trusler 
som tabu eller et individuelt pro
blem. Husk, at alle, nye som erfarne 
lærere, oplever problemer med  
elever. Tal med dine kollegaer om 
dine oplevelser.

Brug alle muligheder for at få faglig 
og social hjælp. Gå til dine kollegaer, 
din tillidsrepræsentant, arbejdsmil
jørepræsentant og ledelse. Det er din 
leders ansvar, at der er gode rammer 
om arbejdet.

1 2

VO L D

Skoler ruster  
nye lærere til  
at håndtere  
voldelige elever
Nye lærere oplever oftere vold og trusler fra  
elever, og det er skolernes ansvar at klæde nye 
medarbejdere på. Arbejdsmiljørepræsentanter 
siger, at alle lærere er udsatte i folkeskolen i dag. 
T E K S T :  H A N N E  H E L L I S E N   ·   F O T O :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N
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 N år lærere oplever vold eller trusler fra 
elever første gang, kan der ud over chokket 
opstå et virvar af følelser. For eksempel 
følelsen af, at man ikke er god nok til sit 
arbejde, eller skam over, at man i situa-

tionen reagerede helt modsat af, hvad man har lært og 
forventede af sig selv.

»Én ting er, at man på papiret har lært, hvordan man 
skal håndtere voldelige elever, men noget andet er prak-
sis, når man skal skille to elever ad, eller hvordan man 
bagefter reagerer på at blive kaldt luder. Jeg har hørt flere 
nyuddannede sige: ’Jeg vidste ikke, at jeg kunne føle så-
dan’«, fortæller Morten May. 

Han er arbejdsmiljørepræsentant og koordinator for 
nye medarbejdere på Guldberg Skole i København. Ifølge 
statistikkerne i Københavns Kommune er nyuddannede og 
nyansatte lærere mere udsatte end lærere med høj ancien-
nitet, når det kommer til vold og trusler.

»Man ser nogle nye sider af sig selv i sådanne situatio-
ner, og det gør, at man efterfølgende kan komme til at rea-
gere uhensigtsmæssigt«, siger Morten May. Ifølge ham kan 
man lære nok så meget om, hvordan man skal håndtere 
stressende situationer, men det er først, når man har op-
levet at blive slået af en elev, kaldt grimme ting eller truet, 
at man finder ud af, hvordan man reagerer – og her er 
reaktionen ikke altid den mest hensigtsmæssige. Også selv-
om læreren har handlet korrekt i selve voldssituationen.

»Nogle bliver kede af det, andre vrede, og nogle får 
skyldfølelse, det er meget forskelligt. Særligt hvis man 
er ny, kan man føle et tabu omkring det, og at man ikke 
er dygtig nok som lærer, og man siger det derfor ikke 
til nogen. Hvis man går alene med det, vil jeg mene, at 
stresssygemeldingen ligger lige om hjørnet«, siger han og 
understreger, at efterbearbejdningen er vigtig.

Mentorforløb for nye
Guldberg Skole har et mentorforløb for nye medarbejdere 
for at få dem godt i gang. Her bliver de tilknyttet en faglig 

» Det er virkelig skræmmende,  
når vi ser kollegaer være udsat 
for vold og trusler, og de ænser 
det ikke. Det er blevet hverdag«.   
Morten May 
Arbejdsmiljørepræsentant  
på Guldberg Skole

Sørg for at registrere volds og trus
selshændelser. Gå til din arbejds
miljørepræsentant, hvis du oplever 
problemer med det fysiske eller  
psykiske arbejdsmiljø.

Kilde: DLF har 
udgivet pjecen 
»Vold, trusler og 
magtanvendelse« 
med gode råd til at 
forebygge, håndtere 
og samle op efter en 
konflikt. 

vejleder, som de også kan sparre med i forhold til alle 
de basale ting, når der sker en hændelse. For eksempel 
hvordan man henter hjælp eller skriver en anmeldelse om 
arbejdsskade. 

Helt generelt ser Morten May dog desværre en stigning 
i antallet af arbejdsskader blandt sine kollegaer, nye som 
erfarne. Ifølge ham handler det om, at der med reformen 
er blevet mindre tid til at løse flere opgaver, og det går ud 
over relationsdannelsen.

»Det er virkelig skræmmende, når vi ser kollegaer være 
udsat for vold og trusler, og de ænser det ikke. Det er 
blevet ’hverdag’, at en elev slår, truer, spytter eller kaster 
leverpostejsmadder efter én. Det er først, når man efterføl-
gende konfronterer dem, at de bliver opmærksomme på, 
hvad de har været udsat for«, siger han og understreger, 
at langt de fleste skader kommer fra en håndfuld elever i 
udsatte positioner.

Arbejdssituationen gør lærerne sårbare
På Dyvekeskolen på Amager oplever arbejdsmiljørepræsen-
tant Nils Ole Koefoed ikke, at de nyuddannede lærere er 
mere udsatte end andre, fordi alle lærere altid vil prøve at 
undgå konflikter mellem elever.

»Der er måske en lille overvægt blandt de nye, men som 
regel handler det om, hvilke børn man er sammen med. 
Erfaring er godt, men man kan altid blive udsat for vold«, 
siger han.

»Hvis det altid var de nye, det gik ud over, så ville vi 
kunne gøre noget ved det. Men når elever er voldelige eller 
truer, så sker det i affekt, og fordi de ikke magter situatio-
nen«.

Nils Ole Koefoed påpeger desuden, at den nuværende 
arbejdssituation med mange lektioner og mindre tid til 
forberedelse gør lærerne mere sårbare over for voldshæn-
delser.

»Vi prøver at skåne de nye ved at give dem en undervis-
ningstime mindre. Det løser ikke alt, men det er, hvad vi 
har mulighed for økonomisk«, forklarer han.

Møde for de nye om vold og trusler
Ikke desto mindre er skolen meget opmærksom på at 
klæde nyuddannede såvel som nyansatte lærere på, så de 
kan håndtere vold og trusler. Ved skolestart holder Nils Ole 

3
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På landsplan har næsten hver femte lærer 
oplevet vold eller trusler. En opgørelse fra Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
viser, at i 2016 havde 19,3 procent af lærerne 
været udsat for fysisk vold i forbindelse med 
deres arbejde, og 22,8 procent havde været 
udsat for trusler/psykisk vold. Og flere og 
flere lærere rammes. I 2012 var 13 procent 
af lærerne udsat for vold, mens 15,9 procent 
havde været udsat for trusler

»Stigningen i antallet af episoder med 
vold og trusler mod lærere er sket siden 2012, 
og det er steget parallelt med, at man har 
indført øget inklusion, uden at man alle steder 
samtidig har gjort sig overvejelser om, hvor
dan inklusionen kan lykkes i praksis. Der er 
flere elever i klasserne, flere krav til eleverne 
og længere skoledag. Tidligere var der oftere 
to lærere i nogle klasser, så alt dette gør, at 
risikoen for vold og trusler er øget«, siger Tho
mas Andreasen, der er formand for arbejds
miljø og organisationsudvalget i Danmarks 
Lærerforening (DLF).

DLF har tidligere udsendt materiale til sine 
medlemmer med eksempler på vold fra ele
vers side og et bilag med hændelsesskema, 
hvor man kan registrere slag, spark, råb og riv, 
hvis skaden sker. Og i begyndelsen af februar 
kom Undervisningsministeriet med en ny vej
ledning, der skal hjælpe skolerne med at fore
bygge og håndtere vold og trusler.

»Det er vigtige bidrag mod vold og trusler, 
men der er også brug for bedre resurser, for at 
prioritere og give støtte til de elever, hvor man 
ved, at der er en større sandsynlighed for, at 
konflikter kan opstå. Det hjælper at forebygge, 
og det bør alle arbejdspladser gøre, men der er 
også brug for overvejelser højere oppe i syste
met for at dæmme op for konflikterne«, siger 
Thomas Andreasen. 

Risikoen for 
vold og trusler 
er steget

Koefoed som arbejdsmiljørepræsentant et særligt møde 
for de nye, hvor der ud over de generelle informationer 
om kopimaskinen og evakueringsplan også bliver lagt 
vægt på håndteringen af vold og trusler. Det sker, efter at 
skolen modtog et påbud fra Arbejdstilsynet i 2016. 

Her fandt tilsynet, at der var en manglende viden 
blandt personalet om, hvad der skulle ske i tilfælde af 
konfliktsituationer. For eksempel at det er vigtigt at tale 
med sine kollegaer, hvis man har været udsat for en hæn-
delse med en elev, og at højtalerne i klasserne ikke kun 
er et højtaleranlæg, men et samtaleanlæg, som lærerne 
kan bruge til at kalde på hjælp. Efterfølgende har lærer-
gruppen haft flere kurser med fokus på arbejdsmiljø og 
konflikthåndtering. Det er denne viden, der er vigtig at 
få givet videre til de nye lærere på skolen, fortæller afde-
lingsleder på Dyvekeskolen Jesper Lyngsø-Dahl.

»Vi tager det meget seriøst at introducere de nye til 
det, som de ældre har lært over tid. Vi fortæller, hvad de 
skal gøre eller passe på med ved udadreagerende elever, 
for eksempel at lærerne ikke skal tage fat i eleven. Vi skal 
klæde de nye på, så de ikke optrapper konflikten. Min 
vurdering er, at det lærer de lærerstuderende ikke meget 
om på læreruddannelsen«, siger Jesper Lyngsø-Dahl.

Afdelingslederen og arbejdsmiljørepræsentanten er 
enige om, at det bedste er løbende at tale om, hvordan 
man undgår volds- og trusselshændelser, og gerne hvis 
der har været en aktuel sag, så hele personalegruppen 
bliver mindet om, hvordan de bedst passer på sig selv.

»Vi har brugt noget tid på at lære hele personalegrup-
pen, at de hellere skal gå og få de øvrige elever med sig, 
hvis der er en elev, der er ved at gå amok. Vi må hellere 
få ødelagt en stol, end at stolen bliver kastet efter lære-
ren, fordi læreren vil stoppe eleven«, fortæller Nils Ole 
Koefoed. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

» Vi skal klæde de nye på,  
så de ikke optrapper  
konflikten. Min vurdering 
er, at det lærer de lærer-
studerende ikke meget om 
på læreruddannelsen«.   
Jesper Lyngsø-Dahl 
Afdelingsleder på Dyvekeskolen

TAG KANDIDATUDDANNELSEN

IT-DIDAKTISK DESIGN

LÆS MERE OM 
UDDANNELSEN 

OG SØG OM OPTAGELSE 
SENEST 1. MARTS

KANDIDAT.AU.DK/
IT-DIDAKTISKDESIGN

_
Vil du gerne arbejde 
i spændet mellem 
teknologi, læring og 
design? 

_
Synes du teknologiens 
læringspotentiale er 
spændende? 

_
Er du interesseret i nye 
mediers udfordringer 
og potentialer for 
undervisning og 
læring?

Med It-didaktisk design 
efteruddannes du ud fra 
teorier om teknologiens 
indflydelse på didaktik, 
læring og undervisning samt 
projektorienterede forløb om 
kompetenceudvikling, design 
og udvikling af læremidler.

It-didaktisk design er et 
fleksibelt fuldstidsstudie, 
der kombinerer 
heldagsseminarer og online 
undervisning.
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E ngang var der mest fokus på 
forfatteren i læremidlerne til 
litteraturundervisningen i dansk. 
Så kom en periode, hvor lyset var 

rettet mod teksten og kun den – det var under 
nykritikken. Så nogle år, hvor eleven, det vil 
sige læseren, fik al opmærksomheden – den 
receptionsæstetiske fase.

I de seneste ti år er nogle læremidler i 
dansk igen gået tilbage til at vægte en mere 
teknisk analyse af teksten, påviser lektor Anna 
Karlskov Skyggebjerg fra Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse (DPU) i forsknings-
artiklen »Litteraturundervisning fra poetisk leg 
til prosaisk alvor«, der indgår i fagbogen »Læ-
remidlernes danskfag«. Artiklen er en historisk 
analyse af læremidler til litteraturundervis-
ningen i 4. klasse, herunder det i dag meget 
brugte læremiddel »Fandango 4«. 

Anna Karlskov Skyggebjerg mener, at et 
materiale som »Fandango 4« lægger for me-
get op til tekstanalyse og giver for lidt rum til 
elevernes frie leg med teksterne. Hun kunne 
ønske sig en bedre balance mellem det tekst-
analytiske og det elevinddragende – det recep-

TEKST JOHN VILLY OLSEN

For mange fagbegreber,  
     for lidt leg

Det mest brugte lære-
middel i litteraturunder-
visningen på 4. klassetrin, 
»Fandango 4«, går for højt 
op i analyse og fagbegre-
ber, kritiserer forsker.  
»Fandango«-forfatterne  
svarer igen på kritikken.
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tionsæstetiske, som er en metode, der har 
fokus på læserens interaktion med teksten. 

»Det er nyt, at der bliver lagt så meget vægt 
på det tekstanalytiske allerede på 4. klassetrin, 
som ’Fandango 4’ gør. Læremidler før – for 
eksempel ’Læs for livet’ – havde en mere åben 
og kreativ tilgang til litteraturundervisningen«, 
siger Anna Karlskov Skyggebjerg.

Forfatterne til dansksystemet »Fandango 4« 
– Susanne Arne-Hansen og Trine May – mener, 
at balancen i »Fandango 4« er, som den skal 
være. De er begge tidligere folkeskolelærere, 
og Trine May er master i børnelitteratur. Su-
sanne Arne-Hansen har været lektor på UCC 
og har undervist på læsevejlederuddannelsen. 

»I ’Fandango’ har vi fokus på både teksten 
og læseren«, siger Susanne Arne-Hansen og 
Trine May og tilføjer: »Litteraturundervisnin-
gen var blevet reduceret til, at man kunne 
læse hvad som helt ind i en hvilken som helst 
tekst. Vi ville tættere på teksten, fordi litte-
ratur er en kunstart, der skal fortolkes, ikke 
bare forstås. Og eleverne skal – som i andre 
fag – lære fagbegreberne, så de får et fælles 
sprog at tale om litteratur med«.

 »Men vi er ikke gået bort fra den recep-
tionsæstetiske tilgang, slet ikke, vi har bare 
suppleret den med en tekstnær tilgang«, un-
derstreger de og uddyber:

»I ’Fandango’ er der opgaver, der er tekst-
nære, så eleverne forstår teksten. Men der 
er også opgaver, hvor eleverne skal forholde 
sig til teksten og deres eget liv. Opgaver, hvor 
eleverne kan bruge teksten i forhold til sig 
selv og verden. Det er jo hele formålet med at 
læse litteratur!«

»Eleverne er jo kun ti år«
Anna Karlskov Skyggebjerg er helt enig i dette 
formål – at man læser litteratur for at blive 
klogere på sig selv og verden. Men hun me-
ner, at »Fandango 4« er struktureret sådan, at 
eleverne – der jo kun er ti år – kommer til at 
bruge for meget tid på at lære tekstanalytiske 
begreber og for lidt på »selvstændig tænk-
ning«.

»Er det den rigtige investering på det her 
klassetrin? Kan man ikke risikere, at analyse-
opgaverne, der er vanskelige, skygger for for-
tolkningsopgaverne og refleksionsopgaverne? 
Er det den rigtige progression?« spørger Anna 
Karlskov Skyggebjerg og tilføjer:

»Det øgede fokus på tekstanalyse og tekst-
analytiske fagbegreber er udtryk for et ønske 
om at tydeliggøre danskfagligheden som en 
reaktion på tidligere læremidler, som mere 
lagde op til fri leg med teksten og kun meget 
lidt lagde op til tekstanalyse. Det er en forståe-
lig reaktion, men er 4. klasse det rigtige sted?«

Som svar på den kritik henviser 
»Fandango«s forfattere til, at fagbegreberne 
er anført i Fælles Mål, og nævner et kompe-
tencemål, som eleverne skal være nået frem 
til, når de går ud af 6. klasse: »Eleven kan 
forholde sig til almene temaer gennem sy-
stematisk undersøgelse af litteratur og andre 
æstetiske tekster«. 

»I vidensmålene efter 4. og 6. klasse vrim-
ler det med formuleringer som: Eleven har 
viden om fortællertyper, personkarakteristik, 
intertekstualitet, virkemidler, motiv og tema«, 
siger Susanne Arne-Hansen og Trine May.

»Men den primære grund til det tekstnære 
fokus i ’Fandango 4’ er faktisk, at eleverne 
skal kunne tale kvalificeret om en tekst med 
det begrebsapparat, der hører til faget, nøj-
agtig som de skal i andre fag. Det sker dog på 
ingen måde på bekostning af elevernes ople-
velse, kreativitet og dannelse«, fortæller de. 

Fælles Mål presser undervisningen
Forskeren har forståelse for, at forlag og 
læremiddelforfattere har været underlagt et 
pres, siden »kernefaglighed« og bindende 
Fælles Mål kom på den politiske dagsorden i 
begyndelsen af 00’erne, siger hun.

»Det tekstanalytiske fokus legitimerer, at 
man lærer noget – noget målbart«, forklarer 
Anna Karlskov Skyggebjerg og uddyber: »Lit-
teraturundervisningen er kommet under 
pres, fordi den ikke er målbar, ikke uden 
videre i hvert fald. De dannelsesmæssige 
aspekter ved litteraturundervisningen kan 
man slet ikke måle. At lære ’indblik i andre 
menneskers liv’ er svært at måle. Så er det 
mere konkret at lære eleverne om ’metafiktiv 
fortæller’«.

For mange fagbegreber,  
     for lidt leg

Eleverne skal – som 
i andre fag – lære 
fagbegreberne, så  
de får et fælles  
sprog at tale om  
litteratur med.

Trine May,
forfatter til »Fandango 4«

Det er nyt, at der  
bliver lagt så meget 
vægt på det tekst-
analytiske allerede 
på 4. klassetrin.

 
Anna Karlskov  
Skyggebjerg,
lektor (DPU)
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Udviklingen betyder, at vi nu står i en 
situation, hvor der er risiko for, at de brede 
dannelsesmæssige aspekter forsvinder ud af 
litteraturundervisningen, vurderer forskeren. 
Og det er i hendes øjne ikke godt, for samfun-
det har brug for dannede, myndige borgere, 
der kan tænke selvstændigt, og som har en 
veludviklet kritisk sans.

Finlitteratur versus populærlitteratur
Man kan også diskutere tekstvalget i »Fan-
dango 4«, mener Anna Karlskov Skyggebjerg, 
der dog roser »Fandango 4« for at have flere 
børnelitterære tekster med i sit tekstudvalg, 
end tidligere læremidler havde. Men hun 
savner den populærlitteratur, som eleverne 
læser i deres fritid – fagbøger, seriebøger, i 
det hele taget bøger om emner, som interes-
serer eleverne umiddelbart.

»Der er fantastisk mange gode tekster 
i ’Fandango 4’, men der er mange af den 
samme slags; der er ikke så meget af den po-
pulærlitteratur, som børnene selv ville have 
valgt. Man kunne inkludere elevernes egne 
tekster endnu mere i læremidlerne«, siger 
Anna Karlskov Skyggebjerg.

Set med hendes øjne er det nemlig god 
didaktik at »bygge bro mellem undervisning 
og fritid«.

»Det er meget fint, at skolen åbner den 
ældre litteratur for eleverne, for eksempel 
H.C. Andersen, Astrid Lindgren og Ole Lund 
Kirkegaard, som mange børn kender, men 
bestemt ikke alle. Men læremidlerne kunne 
også anerkende børnenes eget repertoire og 
inddrage det i undervisningen, for eksempel 
moderne fantasy – og så vise sammenhængen 
mellem eventyr og ’Harry Potter’, ’Krigerprin-
sessen’, eller hvad de nu læser«, siger hun.

Her peger »Fandango«-forfatterne på, at 
der skal være et vist fagligt niveau i teksterne 
i læremidler: »’Fandango’ handler om littera-
turundervisning, og tekstrepertoiret til litte-
raturundervisning kræver mere end bare ‘en 

Fagbog  
kritiserer 
dansk- 
læremidler
Anna Karlskov Skyggebjergs analyse 
indgår i den omdiskuterede fagbog »Læ-
remidlernes danskfag«, et kvantitativt 
og kvalitativt forskningsprojekt fra Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse, Aarhus Universitet.

»Læremidlernes danskfag« består 
af en række forskningsartikler om be-
gynderlæsning, grammatik, it og medier, 
sagprosa og litteratur. 

De bidragende forskere konkluderer, 
at læremidlerne iscenesætter danskfaget 
som et smalt fag, hvor eleverne primært 
skal tilegne sig formelle sproglige og lit-
terære færdigheder.

Bogen, som udkom sidste år, indgår i 
Aarhus Universitetsforlags serie »Didak-
tiske studier«.

Læs også

Folkeskolen har tidligere om-
talt bogen i artiklen »Dansk-
fagets læremidler uddan-
ner børn til funktionærer«. 
Læs artiklen på folkeskolen.
dk/617233.

god historie’«, siger Susanne Arne-Hansen og 
Trine May og anfører, at der også er tekster 
fra populærkulturen i »Fandango 4«: »Tekster-
ne har et spænd fra ’Alfons Åberg’, Disneyfilm 
og World of Warcraft til Louis Jensen og Bent 
Haller«.

Alligevel mener Anna Karlskov Skygge-
bjerg, at tekstudvalget i »Fandango 4« er for 
snævert, og selv om hun medgiver, at noget 
litteratur er bedre end andet, så kan al lit-
teratur bruges til forskellige ting i undervis-
ningen.

»Jeg er selv litterat og stor tilhænger af, at 
elever møder alle former for kunstudtryk i 
danskundervisningen og i skolen, men dansk-
faget må også åbne sig over for verden. Dansk 
har mange timer i skolen, så det ville også 
være mærkeligt, hvis det skulle være et isole-
ret fag«, siger forskeren.

Ansvar for dannelsen
For dansk er ikke kun forpligtet til at ud-
danne eleverne inden for sprog og litteratur, 
faget må desuden tage sig af elevernes brede 
dannelse til livet, fremfører Anna Karlskov 
Skyggebjerg.

»Dansk er et stort fag, og derfor må faget 
også tage ansvar for flere aspekter af elever-
nes kulturelle og demokratiske dannelse. Et 
fag som samfundsfag findes jo ikke på alle 
klassetrin og har kun få timer, så at overlade 
alt det samfundsrelaterede hertil ville være 
hasarderet«, siger forskeren.

»Mange dansklærere vil nok sige: ’Åh nej, 
skal vi nu også tage os af epokale nøglepro-
blemer som miljø, migration og store demo-
kratier, der er truet; vi har nok at gøre med 
kommaregler’. Til det er der kun at sige: I skal 
ikke gøre det hele hele tiden«, afdramatiserer 
Anna Karlskov Skyggebjerg. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

ANNONCE

ARLA BREAKTIME
HOLDER ÅBENT 24-7 
TIL DEN LILLE SULT ELLER TØRST

Det summer af aktivitet, grin og snak i køen 
ved Arla Breaktime automaten. Det er  
12-frikvarter og Peter Ross Sørensen, 
administrativ leder på Strandskolen i Risskov 
fortæller, at med 696 elever er der tryk på 
kantinen kl. 12 og altid stor aktivitet ved  
Arla Breaktime automaten. 

Faktisk er den et vigtigt supplement både i kan-
tinens åbningstid, hvor den afhjælper lange køer i de store frikvarterer, 
og som udsalg når kantinen har lukket. Skolen har også mange fritids-
brugere lige fra ungdomsskolen til aftengymnastik, badminton etc. for 
områdets ældre brugere. ”Vi har valgt Arla Breaktime, så vi kan tilbyde 
mellemmåltider og drikke hele dagen med nem betaling for alle enten 
med kontanter eller mobilepay”.

”Vi har udgangstilladelse for elever på 8. og 9. klassetrin med accept 
fra forældrene. Vi er omgivet af mange attraktive on-the-go tilbud tæt 
på skolen, men vi ønsker at skabe rammer for mellemmåltider,  
så de synes, at det er fedt at blive på skolen. Med Arlas produkter  
og egne produkter på nederste hylde, har vi fra start sammensat  
et sortiment i tæt samarbejde med skolebestyrelsen og elevråds- 

repræsentanter”. Inddragelse af eleverne har givet en god opbakning 
konkluderer Peter. 

Eleverne er selv med til at fylde automaten op. Det giver dem en god 
pædagogisk læring i, hvordan produkter skal placeres pænt og de lærer 
om udløbsdatoer mv. Sortimentet er et miks af Arla Yoggi med top,  
Cultura Naturel med havreknas & tranebær og drikkevarianter.  
Om foråret er koldskål og kammerjunker et stort hit. ”Med Arla  
Breaktime holder vi åbent 24-7 og opnår en mer-omsætning, som 
ellers ville forsvinde udenfor kantinens åbningstid, slutter Peter af.” 

Interesseret i at høre mere om Arla Breaktime?
Kontakt Lars Due Hansen på 7643 4436 eller mail 
lrhae@arlafoods.com – og hør nærmere om Arlas Breaktime.

Læs mere på
arlafoodservice.dk/breaktime
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TEKST SEBASTIAN BJERRIL

Hvorfor er det vigtigt, at vi snakker om almen-
dannelse, når vi snakker om skolen?

»Skolen er et ganske mærkeligt fænomen. 
Den er jo ikke specialiseret. Når du er på en 
køreskole, får du undervisning med henblik 
på at køre bil. Men sådan er skolen ikke. Sko-
len har ikke sådan en en til en-ting. Den siger 
ikke, at så skal du tro på dén gud, eller at du 
skal gå dén karrierevej eller være sådan som 
menneske. Alt det har skolen ikke. Skolen har 
kun et alment blik, og derfor har den brug for 
almene begreber. Dannelse er et alment be-
greb, og derfor er det vigtigt for skolen«. 

Bogen hedder »Undervisning er dannelse«, 
og du kalder undervisning for skolens kerneakti-
vitet. Hvorfor undervisning og ikke læring?

»Ret beset er læring ikke skolens grund-
begreb. Det er undervisning. Vi forudsætter, 
at børn kan lære, og derfor er spørgsmålet 
mere, hvad læreren gør ved elevernes læring. 
Og det, han eller hun gør, er undervisning. Så 
det er den, der er vigtigst at snakke om«.

Du kalder fagene for dannelsesnøgler. Hvor-
dan er de det?

»Nøgler låser noget op, og det samme gør 

Undervisningen i folkeskolen skal sættes ind i en større fortælling om almendannelse,  
skriver prorektor på University College Syd og dr.pæd. Alexander von Oettingen i sin nye bog, 
»Undervisning er dannelse«. Folkeskolen har bedt ham uddybe, hvorfor det er vigtigt at tale om.

»Undervisning er dannelse« er den syvende bog i 
bogserien »Pædagogisk rækkevidde«. I serien giver 
skoleforskere inspiration til, hvordan lærere kan om-
sætte viden til praksis. De i alt 12 planlagte bøger er 
gratis for medlemmer af Danmarks Lærerforening og er 
blandt andet tænkt som inspiration til samtaleemner 
på landets lærerværelser. 

Seriens første seks titler er: »Læringens DNA«, »Digital 
dannelse«, »Samarbejde og inklusion«, »Læring i prak-
sis«, »Spilpædagogik« og »Motiverende undervisning«. 

Du kan downloade »Undervisning er dannelse« og de 
andre bøger i serien ved at logge ind på »Min side« på 
dlf.org.

Gratis bøger til lærere

Ny gratis bog: 
»Vi skal tale om, hvad 
undervisning betyder for 
elevernes dannelse«

fagene. De låser op til et nyt syn på verden. 
Og ligesom nøgler låser op til et sted, så 
låser fagene op for, at man får adgang til at 
være deltager i den kultur og det samfund, 
vi har«.

Du mener, at tavleundervisning stadig er 
den vigtigste undervisningsform, selv om den 
ikke nødvendigvis er den, lærerne er mest stolte 
af. Hvorfor mener du, at den fungerer godt?

»Vi har en tendens til at sige, at det er 
rigtig dårligt med sådan noget røv til bænk. 
Men tavleundervisning er grundformen, som 
alle andre undervisningsformer læner sig op 
ad. For de andre former kan ikke undvære 
denne undervisningsform, fordi den giver 
mulighed for at samles om fællesbeskeder og 
styrke klassens faglige og sociale sammen-
hold«.

Du skriver, at vi bevæger os længere og 
længere væk fra normative antagelser om »den 
gode undervisning« og hen mod mere evident 
viden om, »hvad der virker i undervisningen«. 
Er det godt eller skidt?

»Alle udviklinger har stærke og svage 
sider. Udviklingen har den styrke, at den 
gør os opmærksom på, at det at undervise 
bygger på noget, vi ved. Og den kan udpege 
noget, der er vigtigt. Svagheden er, at den så 
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Alexander von Oettingen ønsker med bogen at udvide undervisningsbegrebet ved at føre læseren gennem begrebet 
filosofisk, så sociologisk, dernæst empirisk for til sidst at anskue det dannelsesdidaktisk og etisk.
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fortælling om almendannelse. Hvorfor er det 
vigtigt?

»Da jeg var folkeskolelærer, gik det ligesom 
i dag meget på, om man kunne nå gennem sit 
stof, og hvad eleverne skulle lære inden eksa-
men. Vi talte meget lidt om, hvad det egentlig 
er, at undervisning har af betydning for ele-
vernes mere almene dannelsesproces. Og det 
er en skam, for det kan man få en masse ud 
af, blandt andet noget frirum«.

Hvordan det?
»Der er massevis af forventninger udefra 

til undervisningen. Men hvis lærerne kan 
sætte undervisningen ind i en større sammen-
hæng, giver det mulighed for at sige: ’Det er 
fint med jeres forventninger, men skolen har 
sit eget undervisningsbegreb, som handler 
om elevernes dannelsesproces. Og det kan 
ikke spændes for nogen vogn’«. 

Bør lærerne snakke mere om dannelse?
»Når jeg er ude at holde oplæg, oplever 

jeg, at lærerne ikke ved, at de som lærere  
hver især hænger sammen. De skal vide, at de 

som gruppe er knyttet sammen om skolens 
almendannende funktion. Så det gælder om, 
at man på lærerværelset får skabt et frirum, 
hvor man samtaler om det her. Også så man 
kan give fortællingen videre til eleverne, for-
ældrene, politikerne og forvaltningen om, at 
alle fag er lige vigtige«.  

Er vi som samfund blevet bedre til at snakke 
om skolens almendannende funktion?

»Vi snakker mere om det i dag, men det 
skyldes nok, at der er noget, der er gået galt. 
Målstyringen har taget overhånd, og det har 
givet dannelsen en slags renæssance. Men om 
vi er blevet bedre til at snakke om det? Læser 
man diskussionerne på diverse medier, er 
den trukket meget skarpt op i hver sin ende. 
Så faktisk tror jeg ikke, vi er blevet bedre«. 
bje@folkeskolen.dk

Alexander von Oettingen er uddan-
net lærer fra 1993 ved Haderslevs 
Statsseminarium. Herefter undervi-
ste han et enkelt år på en efterskole, 
siden på en folkeskole indtil 1999, 
imens han samtidig tog en kandidat 
på Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse i almen pædagogik. 

I dag kalder Alexander von Oettin-
gen årene som folkeskolelærer for 
sine bedste arbejdsår. Siden har han 
taget en doktorgrad i pædagogik og 
er blevet prorektor på professions-
højskolen University College Syd.

Alexander von Oettingen

også kommer til at trænge lærerens dømme-
kraft i baggrunden. Lærerens fornemmelser 
passer ikke ind i et evidenssystem«.

Du skriver, at du selv som lærer manglede 
at kunne sætte din undervisning ind i en større 

Læs anmeldelse af bogen side 46.
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Hvalunge, tang og giftig 
olie. Lærere fra seks aar-
husianske skoler er på kur-
sus på Aarhus Teater og 
agerer karakterer fra Bent 
Hallers bog »Kaskelotter-
nes sang«.

Med greb fra scenekunsten viser Aarhus 
Teater, hvordan lærere kan styrke elevers 
indlevelse i litterære tekster. Målet er at 
løfte danskfaget, så eleverne lettere forstår 
personkarakteristikker og handlinger.

Teaterdrama  
        får litteraturen  
  til at leve

T E AT E R PÆ DAG O G I K
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Teaterdrama  
        får litteraturen  
  til at leve
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FAKTA OM EJ BLOT TIL LYST
  Ej blot til lyst er et treårigt åben skole-

projekt, som blev etableret i 2015. Op mod 
450 lærere og 2.250 elever fra Samsøega-
des Skole, Engdalsskolen, Skjoldhøjskolen, 
Vorrevangskolen og Tranbjergskolen i Aar-
hus og Vestskolen i Odder deltager i lærer-
kurser, workshops, rundvisninger og forestil-
linger på teatret.

  Sammen med de seks partnerskoler ud-
vikler Aarhus Teater lærernes kompetencer 
i at arbejde med scenekunst i danskunder-
visningen. Samtidig undersøger projektet, 
hvordan scenekunst kan bidrage til elever-
nes dannelsesproces.

  Projektet lægger sig op ad fagmålet for 
dansk, som lyder: »Eleverne skal fremme 
deres oplevelse og forståelse af litteratur og 
andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog 
og kommunikation som kilder til udvikling 
af personlig og kulturel identitet. Faget skal 
fremme elevernes indlevelsesevne og deres 
æstetiske, etiske og historiske forståelse«. 
Desuden er fokusområderne læsning, frem-
stilling, fortolkning og kommunikation cen-
trale i kursusforløbet.

  Marketingafdelingen på Aarhus Teater 
har skabt projektet, og teatret lægger ikke 
skjul på sit motiv, nemlig at sikre teatret et 
fremtidigt publikum, da antallet af tea-
tergængere på landsplan er faldet med 30 
procent over de seneste 30 år.

  Ej blot til lyst har et samlet budget på tre 
millioner kroner. A.P. Møller Fonden finan-
sierer godt to millioner kroner, resten betaler 
Aarhus Teater.
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»Nu dør jeg«, stønner en lærer og svøm-
mer lidende hen over en kollega. Hun sidder sammenbøjet 
på gulvet og forestiller en tønde fuld af gift. Andre lærere 
agerer feber, tang, en mørk sky og olie, der siver ud af gift-
tromlen på havets bund.

Gruppen af dansklærere former en karakter ud fra en 
lille bid tekst i Bent Hallers »Kaskelotternes sang«. Bogen 
handler om hvalungen Tangøje, som opdager, at havet er 
fuldt af farer: »Tangøje er blevet forgiftet, hans bevægelser 
er blevet langsomme, og til sidst går de helt i stå«, lyder 
oplægget til gruppen.

De deltager i det teaterpædagogiske projekt Ej blot til 
lyst, hvor teaterpædagoger fra Aarhus Teater underviser 
lærere fra seks skoler i at arbejde med scenekunst i den lit-
terære undervisning i klasserne. Teaterpædagogerne under-
viser også klasserne, mens lærerne iagttager deres elever.

Forløbet varer et par måneder og er bygget op om en 
af teatrets forestillinger. I dag er lærerne nået til sidste kur-
susdag. Over et par timer præsenterer teaterpædagog Stine 
Guldborg dem for øvelser og figurarbejde med udgangs-
punkt i »Kaskelotternes sang«. Lærerne kan bruge øvelserne 
til at åbne for elevernes forståelse, til at bearbejde teksten 
og til at perspektivere indholdet til elevernes livsverden.

I en midtvejsevaluering af det treårige projekt siger del-
tagerne, at de har fået en række værktøjer og metoder til 

at få eleverne til at gøre teksten. Sådan oplever Tina 
Andersen det også. Hun spiller den mørke sky og 

er til daglig dansklærer i 7. klasse på Tranbjerg-
skolen syd for Aarhus.

»Jeg har tidligere lavet drama for dramaets 
egen skyld. Her laver vi ikke et produkt, men 
tager små scener ud af en tekst, som vi bear-

bejder og viser for hinanden. Det giver mig en 
anden måde at få eleverne til at leve sig ind i en 

personkarakteristik på«, siger Tina Andersen.
Lise Hvas viser Tangøjes feber med et kvælertag på sig 

selv.
»Vi får bredt drama ud til at være fortælleredskaber, 

som vi kan bruge til at få alle børn i gang med at fortolke 
en tekst, uden at der er forkerte løsninger. De lever sig ind i 
historien ved at lege med den, og de kropslige billeder giver 
dem en meget bedre forståelse for både personer og hand-
ling«, siger læreren fra mellemtrinet på Vestskolen Odder.

Stille elever kommer på banen
Lærerne står i en rundkreds. Stine Guldborg beder en af 
dem tage sine sidemænd under armen og lave en brænding. 
Trekløveret fanger straks ideen og laver en samlet bevægel-
se frem i lokalet til et højlydt »schhh«. Øvelsen hedder Billie 
Billie Bob og bruges til at afklare begreber.

»Eleverne kan have meget svært ved at forstå nye begre-
ber. Hvad er en brænding for eksempel? Det er lettere at 

152171 p24-31_FS0418_Teaterpaedagogik.indd   26 19/02/18   12.58



F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 1 8  /  27 

forstå, når de skal spille det«, siger Tina Andersen, som 
oplever, at teaterpædagogik får nogle af de elever, som 
ikke byder så meget ind i den traditionelle klasseundervis-
ning, til at træde frem:

»De er måske ikke gode til det skriftlige, men de kan 
udtrykke sig med krop og bevægelse, uden at de skal hu-
ske 28 replikker«, siger hun.

For Lise Hvas er det guld værd at prøve øvelserne på 
egen krop.

»Man får feedback med det samme: Fungerer det? Men 
teaterpædagogik kræver klasseledelse, for jeg skal både 
skabe tryghed og styre skiftene mellem grupper og øvel-
ser. Når det er på plads, kommer de stille piger på banen. 
Det er meget konkret, hvad de skal, uden at de kan gøre 
noget forkert. Når de skal spille en iskold heks, er det 
trygt, fordi det er en rolle«, siger hun.

Tina Andersen vægter også, at lærerne selv prøver øvel-
serne: »Fordi jeg selv overskrider nogle grænser, kan jeg 
bedre se, hvordan eleverne reagerer. Hvis en elev er vant 
til at have et smart image, tør han så tage det af og springe 
rundt som en hval? Heldigvis er man aldrig hval alene«.

Teaterpædagogik er med til at skabe ro, tillid og fælles-
skabsfølelse i klassen, fordi eleverne laver noget sammen.

»Alle har et ansvar for at få en figur til at fungere, så 
eleverne oplever, at de kan noget sammen. Teaterpæda-
gogik gør en tekst tredimensionel. Det kan sagtens overfø-
res til andre fag. For eksempel til lignelser i kristendom. 
Eleverne oplever mange krav og forventninger om at 
præstere. Her bliver de til hele mennesker, så der ligger 
både et litterært potentiale og et dannelsespotentiale i 
teaterpædagogik«, siger Lise Hvas.

Så dybt tænker eleverne næppe, mener Tina Andersen.
»Mine elever synes, det er sjovt, fordi det er en anden 

måde at arbejde på. De har lange skoledage og kan lide 
at komme op af stolene. Teaterpædagogik får dem til at 
engagere sig og grine sammen. Men det hjælper dem også 
til at tolke: ’Hun er nok ked af det, fordi …’«, siger Tina 
Andersen

Elever øver sig i at træde frem
Lærerne i teatrets øvelokale går rundt mellem hinanden 
med hastige skridt. De er på en tømmerflåde og skal hele 
tiden være jævnt fordelt, så den ikke tipper. Teaterpæda-
gogen har udstyret hver lærer med en replik, som de først 
mumler for sig selv.

»Husk, at I stadig er på tømmerflåden«, siger Stine 
Guldborg, da lærerne bliver mere optaget af, hvad de skal 
sige, end at bevæge sig rundt i lokalet.

Hun beder dem skrue op for lyden, og snart fyldes lo-
kalet af udsagn som »Jeg hedder Tangøje, og jeg kan klare 
alt«, »Åh nej, livet er mere end blæksprutter« og »Vi har 
brug for hjælp«.

Den ene øvelse afløser den anden, men hjemme på 
skolen skal man ikke overdænge eleverne med øvelser, 
mener Tina Andersen.

»Uret tikker, så vi kan kun lave mindre ting. Derfor 
tager jeg udgangspunkt i nogle få øvelser, og når eleverne 
har lært dem at kende, kan jeg bygge nye på. På den måde 
får jeg eleverne med og undgår, at det bare bliver en leg 
med Tina«, siger hun.

Teaterpædagogik lykkes allerbedst, når eleverne selv 
efterlyser det, oplever Lise Hvas.

Dansklærer Tina An-
dersen har fået nye 
redskaber, som hun 
bruger i undervisnin-
gen om personka-
rakteristik hjemme i 
klassen på Tranbjerg-
skolen. »Teaterpæda-
gogikken hjælper ele-
verne med at tolke«, 
siger hun.
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»Da vi skulle hygge os inden juleferien, ville eleverne 
lave billed-impro, fordi det giver dem en oplevelse af 
glæde og fællesskab«, fortæller Lise Hvas.

I billed-impro former en elev en figur ved hjælp af an-
dre elevers kroppe. Derefter skifter eleven rolle til kustode 
og fortæller sit publikum, hvad figuren illustrerer. Med et 
tryk på en imaginær knap kan eleven også få figuren til at 
bevæge sig.

Øvelsen rækker længere end til blot julehygge, under-
streger Lise Hvas.

»Eleverne øver sig i at træde frem for klassen og frem-
lægge. Når de tør det i en teaterpædagogisk øvelse, kan 
det være, at de også får mod på at vise et slideshow«.

Ingen behøver at være skuespiller
Igen og igen griner lærerne, når de skaber nye figurer 
og indøver små scener i øvelokalet. De følger op med 
klapsalver, når grupperne præsenterer resultaterne for 
hinanden.

Der er flere lærere med fra hver skole, og det betyder 
meget, mener Tina Andersen og Lise Hvas.

»Det øger sandsynligheden for, at vi får implementeret 
teaterpædagogik i vores undervisning, når vi er flere læ-
rere af sted. Så kan vi også lettere sprede det ud til vores 
kolleger i fagteamet«, siger Lise Hvas.

Tina Andersen var også med i projektet for to år siden. 
Forløbet gjorde hende høj af begejstring, men da hun kom 
hjem til den travle hverdag, gled det ud.

»I år indgår det, at vi skal planlægge, hvordan vi vil 
bruge teaterpædagogik i vores undervisning. Det skal være 
med til at holde vores fokus«, fortæller hun og understre-
ger, at man ikke behøver at have en skuespiller gemt i ma-
ven for at kunne anvende teaterpædagogik i dansk.

»Der er mange følelser i litteratur, og vi skal kunne 
vise, hvordan man ser ud, når man er bange eller glad. 
Men vi behøver ikke at være skuespillere. Det er nok, at vi 
er rollemodeller«, siger hun og bakkes op af Lise Hvas.

»Det er ikke anderledes, end at idrætslæreren skal 
kunne vise det rigtige sving med en ketsjer«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

T E AT E R PÆ DAG O G I K

Dansklærer Lise Hvas 
fra Vestskolen i Od-
der spiller hvalungen 
Tangøje, der kæmper 
for sit liv i det giftige 
hav. Hun oplever, at de 
nye fortælleredskaber 
har let ved at engagere 
alle elever i klassen.

Forsker: Lærerne får mod på at undervise anderledes

NYT DANSKMATERIALE TIL 0. - 1. KLASSE

Læsebogen indeholder meningsfulde tekster om Afrikas dyr differentieret i 3 niveauer. I den fælles 
gennemgang vægtes elevernes sprogudvikling. Det er et inkluderende materiale, hvis afsæt er, at alle 
elever kan tage del i klassens aktiviteter og på den måde udvikle sig i et inkluderende læringsfælles-
skab. Grundtanken er, at elevernes personlige, sociale og faglige udvikling udvikles i sammenhæng.

Materialet består af læsebog, underviserens håndbog, aktivitetsskema og website.

www.meloni.dk

spring ud i
læsningen meddyrene i afrika

Mød forfatterne på Melonis stand eller deltag i deres 
workshop på
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I dansk skal eleverne lære at dramatisere tek-
ster og temaer sammen med andre. De skal 
forstå både deres eget og andres kropssprog, 
de skal kende til stemmens og kroppens vir-
kemidler og til rum, figur og forløb. Men de 
Fælles Mål om krop og drama vejer sjældent 
tungt i dansklærernes undervisning.

»Mange af lærerne i Ej blot til lyst-projektet 
har ikke turdet røre ved de mål. De har ikke 
skulket, men de har forbundet det med skole-
teater. Ellers har de måske læst replikker med 
eleverne, men de har ikke vidst, hvordan de 
skulle styrke elevernes indlevelse i en tekst. 
I projektet på Aarhus Teater får lærerne 
kroppen ud på gulvet og lærer at bygge stem-
ningen op omkring en tekst, så eleverne kan 
foretage indlevelsesrejser i den«, siger lektor 
og ph.d. Ida Krøgholt fra Institut for Kom-
munikation og Kultur – Dramaturgi på Aarhus 
Universitet.

Som forsker i æstetiske læreprocesser og 
kommunikation følger hun projektet. Det helt 
centrale spørgsmål er, hvordan teaterfaglig-
heden kan udvikle lærernes faglige forståelse 
og refleksion, og hvorvidt det gør dem i stand 
til at løfte danskfaget på en anden måde, end 
de plejer.

»Lærerne oplever en praksis for, hvordan 
krop og drama kan praktiseres og integreres i 
dansk, og det gør dem i stand til at undervise 
anderledes. De tør kaste sig ud i noget, der 
udfordrer dem personligt, fordi de har fået 

en struktureret indføring i i teaterfaglige red-
skaber«, siger Ida Krøgholt og tilføjer, at en af 
styrkerne ved projektet er, at teaterpædago-
gerne selv er uddannede dansklærere, så de 
kender faget og lærerverdenen.

Også eleverne udvikler deres viden og 
færdigheder. Den teaterfaglige tilgang til tekst-
arbejdet stimulerer både deres læseforståelse 
og deres læseengagement. Også deres forstå-
else af personkarakteristik udvides og nuan-
ceres gennem arbejdet med de teaterfaglige 
indlevelsesmetoder.

Skolelederne skal bakke op
Det første år var lærerne glade for kurset, 
men de havde svært ved at bruge teaterpæda-
gogikken i deres undervisning. Det fik Aarhus 
Teater til at skrue op for lærernes kursusdel, 
så de nu slutter kurset af med at planlægge 
i deres årgangsteam, hvordan de konkret vil 
inddrage teaterpædagogik i timerne. Det kan 
lade sig gøre, fordi hver skole stiller med flere 
lærere til hvert kursus.

»Teatret har skærpet sin forventning om, 
at lærerne bruger teaterpædagogik, og der-
for er teatret blevet mere opmærksom på at 
involvere skolelederne fra de seks partner-
skoler, så de får ejerskab til projektet. Der er 
blandt andet kommet skoleledere med i styre-
gruppen«, siger Ida Krøgholt.

I begyndelsen tog ikke alle skoleledere 
projektet lige alvorligt, fortæller hun.

Lærerne oplever  
en praksis for, hvor-
dan krop og drama 
kan praktiseres og 
integreres i dansk, og 
det gør dem i stand 
til at undervise  
anderledes«. 

Ida Krøgholt,
lektor og ph.d.

Forsker:  
Lærerne får mod på at  
undervise anderledes
Teaterpædagogik gør danskfagets Fælles Mål om krop og drama mere konkrete, og  
lærerne får mod til at bryde egne grænser, siger forsker, der følger projektet.

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K  ·  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

T E AT E R PÆ DAG O G I K
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»Nogle så det som en gave fra teatret, 
men hvis kurset skal booste danskfaget, skal 
skolelederne give lærerne tid og resurser til 
at eksperimentere med de teaterpædagogiske 
redskaber. Ellers får de det ikke gjort, og 
så ender det som en teaterfaglig niche for 
ildsjæle«.

Ida Krøgholt kan ikke sige, hvor ofte læ-
rerne bruger redskaberne, men alle bruger 
dem i et eller andet omfang.

»Lærerne får nye elever, som ikke har 
været med i forløbet, så de er nødt til at 
kunne arbejde kvalificeret med redska-
berne. Derfor skal de prøve dem af i deres 
undervisning, og på den enkelte skole skal 
de forpligte hinanden på at holde fast i 
den teaterfaglige indgang. Selv om lærerne 
er pressede, tror jeg, at det kommer til at 
ske. Dels fordi skolelederne bakker op, dels 
fordi lærerne er meget begejstrede for det, 
de lærer«.

Lærerne ser en anden måde at gribe un-
dervisningen an på, som kan gøre det lettere 
for eleverne at gå til selv svære tekster.

»En lærer fortalte, at det altid har været 
en hurdle at komme igennem ’Guldhornene’, 
men nu tager hun eleverne ud på gulvet og 
lader dem bevæge sig rundt med teksten. Det 
giver undervisningen et helt andet udfald«, 
siger Ida Krøgholt.

Det kan være pinligt
Nogle elever synes, det er pinligt at skulle 
røre ved hinanden og kaste sig ud i usæd-
vanlige stillinger og bevægelser over for 
kammeraterne. Det afhænger i høj grad af, 
om teksten rammer eleverne og klassen som 
helhed. Undervisningsforløbene følger tea-
trets repertoire. I det første år var Ej blot til 
lyst centreret om blandt andet »Snedronnin-
gen« (2. til 4. klasse), året efter om »Fakiren 
fra Bilbao« (5. og 6. klasse) og i år »Narnia« 
(indskoling og mellemtrin).

»En 6. klasse blev slet ikke grebet af ’Nar-
nia’. Det fortæller, at det er vigtigt, at teksten 
åbner for, at eleverne kan glemme sig selv og 
overgive sig til øvelserne. Det skal nogle ele-
ver og klasser kæmpe mere med end andre, 

men generelt sker der et løft i klasserne«, 
siger Ida Krøgholt.

Også for nogle lærere er det meget græn-
seoverskridende og kræver overvindelse at 
arbejde med teaterpædagogik. Men det er 
lettere at gå ind i det, når fagteamet på skolen 
arbejder med det, viser følgeforskningen.

»Den enkelte lærer står selvfølgelig alene i 
klassen, men i stedet for at kopiere andre skal 
hun oversætte pædagogikken, så den passer 
til hende. Så virker hun autentisk over for 
eleverne«, siger Ida Krøgholt. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Teaterpædagog Stine 
Guldborg (i midten) 
leder dagens work-
shop på Aarhus Tea-
ter. Hun viser lærerne, 
hvordan hele kroppen 
kan bruges til at ud-
trykke en følelse eller 
et begreb.
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Der gik et sus igennem forsamlingen af kom-
munale politikere og embedsmænd på KL’s 
Børn og Unge Topmøde fredag, da Janne 
Hedegaard Hansen startede sit oplæg med 
at fortælle, at den kæmpemæssige kapaci-
tetsopbygning, der sker på inklusionsområ-
det i kommunerne, har karakter af dekoration 
og hænger dårligt sammen med det, som 
foregår ude i klasserne, hvor lærerne arbejder 
ret alene med inklusion.

Ifølge forskeren har kommunerne fokuseret 
meget på at skabe den rigtige struktur og de 
rigtige styringsredskaber omkring inklusion.

Forskerne har i de forløbne år været 12 
uger på seks forskellige skoler i 12 forskellige 
klasser, hvor skolerne har fortalt, at der er et 
PPR-samarbejde (Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning). De har også fulgt alle de eks-
terne resurser i form af for eksempel PPR-
psykologer og de interne resurser, som er 
tilknyttet indsatsen – og de har overværet 72 
møder, hvor samarbejdet udfolder sig. De har 
talt med fokusgrupper og lavet videooptagel-
ser. Så deres konklusioner bygger på et solidt 
fundament af iagttaget praksis.

»For os handler inklusion om, at alle har 

ret og pligt til deltagelse i fællesskabet. Der 
er meget fokus på det enkelte barns delta-
gelse, men man skal også se på, hvordan 
man kan skabe nogle læringsmiljøer, hvor 
der er plads til den enkelte. Det handler om 
forholdet mellem individ og klasse. Det er på 
spil, når læreren møder de enkelte elever ude 
i klassen«. 

Ifølge forskeren er det derfor paradoksalt, 
at næsten alle samarbejder mellem lærere og 
psykologer sker på møder. 
hjo@folkeskolen.dk 

12. februar 2018 | kl. 16.45

Nu bliver trivselsmålingen  
100 procent anonym
Efter den seneste tids debat om opbevaring 
af skoleelevers trivselsbesvarelser på cpr-
nummer lover ministeriet nu, at eleverne 
vil kunne udfylde målingen 100 procent 
anonymt. Når dette års trivselsmåling åb-
ner, vil familier, der vil sikre deres barn fuld 

anonymitet, kunne vælge, at barnet besvarer 
målingen på papir frem for at logge ind på 
nationaltrivsel.dk med sin Uni-login. Mini-
steriet oplyser samtidig, at løsningen med, at 
eleverne svarer på papir, ikke vil give lærerne 
ekstra arbejde.

Der er brug for en helt anden måde at gribe inklusionsindsatsen an på, lyder budskabet fra en  
forsker, som står i spidsen for et fireårigt projekt.

Foto: iStock
Foto: FatCam

era/iStock

3. februar 2018 | kl. 07.50

FORSKNING:  
Stor del af inklusions- 
indsatsen er dekoration
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2. februar 2018 | kl. 14.16

Kommission:  
Mere ledelse og  
mindre styring

Mere ledelse og mindre sty-
ring – det bliver overskriften 
på de anbefalinger, som re-
geringens ledelseskommis-
sion vil komme med i løbet 
af foråret, afslørede forman-
den for kommissionen, Allan 
Søgaard, på KL’s Børn og 
Unge Topmøde.

Under den afsluttende 
debat på topmødet løftede 
han sløret for de kommende 
anbefalinger.

»Tiden er kommet, hvor 
man med sindsro skal skrue 
ned for styring og op for le-
delse«, sammenfattede han 
anbefalingerne. 

9. februar 2018 | kl. 15.33

Riisager: Jeg kræver 
ikke, at I bruger  
læringsplatform

Det er ikke nødvendigt for Aarhus 
Kommune at søge dispensation 
fra læringsplatformene, lyder det 
fra undervisningsminister Merete 
Riisager. Kommunen har søgt 
ministeren om lov til ikke at bruge 
læringsplatformene. Og det fik 
hurtigt ministeren til på Facebook 
at skrive »’Dispensation’ hermed 
givet«. »Aftalen mellem den da-
værende regering og KL går på, 
at kommunerne er forpligtet til at 
anskaffe sig en læringsplatform – 
ikke til at benytte den på en helt 
bestemt måde«, skriver hun.

Læs Thomas Medoms, råd-
mand for børn og unge i Aarhus 
(Socialistisk Folkeparti), indlæg 
på debatsiderne. 

FTF indkalder til kongres: 
Vil fusionere med LO

14. februar 2018 | kl. 13.010

Foreninger for de  
praktiske fag laver  
fælles udspil inden ny  
parathedsvurdering

Når eleverne skal vurderes uddan-
nelsesparate eller ej i 8. klasse, skal 
de fremover også vurderes på deres 
praktiskfaglige kompetencer. Så-
dan lyder et lovforslag, som ventes 
vedtaget inden længe. Forslaget 
har skabt debat om de praktiske 
fag i skolen. For som skemaerne ser 
ud i dag på mange skoler, risikerer 
lærerne at skulle vurdere elever, der 
slet ikke har nogle praktiske fag i 8. 
klasse. Derfor foreslår de fire faglige 
foreninger for fagene billedkunst, 
håndværk og design, musik og 
madkundskab at gøre det obliga-
torisk, at alle elever i 7. og 8. klasse 
skal vælge et af de fire fag som et 
toårigt valgfag.

7. februar 2018 | kl. 13.03

Skoleleder: Modtage-
klasser kan koste os 
præmiepenge

I programmet for løft af de 
fagligt svageste elever indgår 
modtageklasserne. Det har 
fået skoleleder på Kattegat-
skolen Allan Vestrup til at re-
agere. Han har sendt et brev 
til minister Merete Riis ager 
og Undervisningsudvalget 
om, hvorfor det er uhensigts-
mæssigt, at modtageklasser 
indgår i elevgrundlaget.

»Af naturlige årsager kan 
det ikke forventes, at børn, 
som lige er ankommet til 
landet, og som ingen skoleer-
faring har, kan gå op og opnå 
et karaktergennemsnit på 4 i 
dansk og matematik. Det si-
ger sig selv«, forklarer han. 

 
nyheder på:

  

14. februar 2018 | kl. 10.10

Finansministeriet forsøgte at påvirke et DR-
tv-indslag om, at det lignede aftalt spil om, 
at lærerne skulle tvinges til nye arbejdstids-
regler i 2013. Det viser aktindsigter, som P1’s 
»Mennesker og medier« har fået. Aktind-
sigten viser omfattende udveksling af mails 

mellem Finansministeriets kommunikations-
chef og DR i marts 2013 i forbindelse med et 
indslag i DR 21 Søndag, som handlede om, 
hvordan regeringens nye skolereform var af-
hængig af nye arbejdstidsregler for lærerne. 

Mest læste:
 
•  Bondo: Arbejdstidsforhand-

lingerne er gået i stå

•  Bondo: Lærerne skal i hvert 
fald ikke stilles ringere end 
andre

•  Ziegler: »Vi har aftalt at  
tage en tænkepause«

 Mest kommenterede:

 •  Riisager: Jeg kræver ikke,  
at I bruger læringsplatform

 •  Ziegler: »Vi har aftalt at  
tage en tænkepause«

 •  Blog: Fastelavnsfesten  
er forbi

Finansministeriet lagde pres på DR om  
kritisk indslag om OK-forhandlinger

FIK DU  
LÆST: 

Foto: Stig Stasig
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At 9.-klasserne i flere år har haft lov til at bru-
ge internettet under flere forskellige afgangs-
prøver, er en fejl, som undervisningsminister 
Merete Riisager mener, man er forpligtet til 
at rette op på, selvom det betyder nye regler 
tre måneder før prøven. Det fortalte hun, da 
det blev diskuteret i Folketingssalen. De nu-
værende prøvevejledninger har nemlig givet 
»uklare« meldinger om brug af nettet til at 
søge information, lød det fra ministeren.

»På grund af uklarheden har reglerne 
kunnet fortolkes forkert, det vil sige på en 
anden måde, end det var intentionen i for-
ligskredsens aftale fra 2014. Det har vi en 

forpligtigelse til at rette op på, også selv om 
det ikke sker ved skoleårets start«, forkla-
rede ministeren i Folketingssalen. 

»Det ændrer selvfølgelig ikke på, at det 
kan være ærgerligt for de elever, som nu skal 
indrette sig på, at de ikke har den samme 
adgang til internettet under deres prøver til 
sommer, som deres lærer måske havde stil-
let dem i udsigt. Det har jeg stor forståelse 
for, og ministeriet vil naturligvis bestræbe 
sig på, at kommende prøvebekendtgørelser 
bliver udstedt i bedre tid«.

Det fik Socialdemokratiets undervis-
ningsordfører, Annette Lind, til at spørge, 

om det var nødvendigt med en præcisering 
kun tre måneder før folkeskolens afslut-
tende prøver.

»Der er tale om en præcisering, og den 
finder sted, i forbindelse med at gymnasie-
reformen jo bliver implementeret. Og den 
har – som spørgeren jo også er bekendt 
med – en effekt i forhold til folkeskolens af-
gangsprøve, som udvikler sig til en egentlig 
eksamen. Og det er i den forbindelse, at man 
går vejledningerne igennem og sørger for at 
præcisere, hvis der er uklarheder«, svarede 
ministeren. 
kra@folkeskolen.dk 

9. februar 2018 | kl. 14.00

7. februar 2018 | kl. 15.20

Riisager: Det har aldrig været  
besluttet at åbne for internettet 
ved prøverne

2. februar 2018 | kl. 13.22

Internetforbud ved prøverne:  
Venstre og De Konservative 
har ikke været inddraget
Ordførerne fra regeringspartierne De Konservative og Venstre for-
tæller, at de ikke har været inddraget i beslutningen om at lukke ned 
for brugen af internet ved folkeskolens afsluttende prøver. Men i og 
med at det er bekendtgørelsesstof, kan ministeren tillade sig at gøre 
det: »Eller hun gør det i hvert fald«, lyder det fra Venstres ordfører, 
Anni Matthiesen. De Konservatives ordfører, Brigitte Klintskov Jer-
kel, oplyser, at forligskredsen kun har drøftet internetadgangen ved 
studentereksamen.

34 /  F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 1 8

Foto: Anders Hviid

I flere år har 9.-klasserne kunnet bruge regneregler.dk, YouTube-videoer, 
Wikipedia med mere ved afgangsprøven i matematik, ligesom de har 
kunnet bruge Google i forberedelsestiden til mange af de mundtlige prø-
ver. Men ved de kommende prøver vil der kun være fuld adgang til nettet 
ved prøven i skriftlig dansk. »Når det handler om internet til afgangsprø-
ven, så er der jo ingen ændring i reglerne. Man har besluttet at åbne for 
internettet i dansk, men det er aldrig besluttet at åbne for internettet i 
de andre fag«, siger Merete Riisager.

RIISAGER:  
Ministeriet har desværre vejledt 
uklart om internet ved prøven

152171 p32-35_FS0418_Folkeskolendk.indd   34 19/02/18   15.56



Sex og Samfund samler under-
skrifter ind for at overbevise politiker-
ne om, at seksualundervisning skal 
være obligatorisk på læreruddan-
nelsen. »Lærere skal rustes til elevers 
digitale liv«, skriver foreningen Sex 
og Samfund. »Når 1.004 unge men-
nesker bliver sigtet for distribution af 
børneporno, så er det et wakeupcall 
til os som samfund«.

9. februar 2018 | kl. 09.50

Ministeriet  
klar med  
friske tal til  
at sammen- 
ligne skoler

Undervisningsministeriet har lanceret en opdateret 
version af uvm.dk/skoletal, hvor forældre og andre 
interesserede kan sammenligne skolerne grafisk på 
baggrund af data om deres formåen. 

»I alle danske børnefamilier er skolen et fast sam-
taleemne omkring middagsbordet. I den snak er det 
en hjælp med et reelt indtryk af, hvordan skolens 
rammer og resultater ser ud. Med relanceringen af 
Skoletal bliver det nemmere og mere overskueligt at 
få syn for sagen«, siger Merete Riisager om Skoletal.

2. februar 2018 | kl. 14.00

Ministeriet fremlægger  
ny stor plan for fremtidens 
it-brug i folkeskolen

Husk at invitere lærere med i den 
gruppe, der skal rådgive ministeren 
om, hvordan man fremmer brugen af it 
i undervisningen. Sådan lød indholdet 
af det tweet, lærer Lis Zacho i april 
sidste år sendte, da hun ventede på 
bussen på vej til danmarksmesterska-
berne med sit orkester, Rødovre Con-
cert Band. Dagen efter blev hun selv 
inviteret med. Godt ni måneder senere 
har Undervisningsministeriet offentlig-
gjort en handlingsplan med 25 punk-
ter, som blandt andet bygger på råd-
givningsgruppens anbefalinger.

2. februar 2018 | kl. 15.30

Piger og børn af  
højtuddannede forældre  
får bedre testresultater

Undervisningsministeriet offentlig-
gør nu også, hvordan folkeskoleelever 
klarer de nationale test i dansk og ma-
tematik sammenholdt med elevernes 
køn og forældrenes uddannelsesni-
veau og elevernes herkomst. Tallene 
viser, at ni ud af ti elever af forældre 
med en lang videregående uddannelse 
er »gode« til matematik på 6. klasse-
trin, mens det kun gælder fem ud af ti 
elever af forældre, der ikke har uddan-
nelse ud over grundskolen. Samtidig 
scorer piger i snit bedre i alle fire obli-
gatoriske test.

2. februar 2018 | kl. 10.53

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 40:

N R .  0 3   |   8 .  F E B R U A R   |   2 0 1 8

NY MODEL FOR BROBYGNING I UDSKOLINGEN

45
MINUTTERS  MENINGSFULD BEVÆGELSE I ALLE FAG PÅ VEJ 

L Æ S  S I D E  8

ANALYSE: BLIVER DE  NATIONALE TEST  ÆNDRET? 
L Æ S  S I D E  3 0

L Æ S  S I D E  1 8

PIGE ELLER  DRENG ELLER?Unges kønsidentitet er i opbrud.  Men i skolen er der stadig  kun to køn. 
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1. februar 2018 | kl. 15.36

Også i folkeskolen:  
Elever udspørges 
om social kontrol

Udtrukne skoleelever 
skal i en ny undersø-
gelse fortælle om deres 
oplevelse af grænser 
og frihed. Men en lærer 
mener, at undersøgelsen 
har et skjult sigte om at 
afdække social kontrol 
blandt etniske minorite-
ter. Eleverne i omkring 
30 tilfældigt udvalgte 
folke- og privatskoler 
skal deltage i en spør-
geskemaundersøgelse 
om elevers oplevelse 
af »grænser og frihed«. 
Men ifølge en lærer, der 
ønsker at være anonym, 
handlede spørgsmålene 
i høj grad om, hvorvidt 
eleverne oplever social 
kontrol. 

Ved Det Grønne Bord

Folkeskolens
afgangsprøver
på video
Autentiske prøver 
og voteringer

Prøvefag 9. kl.:
• Dansk B 2016
• Engelsk 2016
• Tysk 2016
• Fransk 2012
• Samfundsfag 2016
• Historie 2016
• Kristendomskundskab 2016
• Matematik gruppeprøve 2014
• Naturfag gruppeprøve 2017
• Idræt 2015

+ gratis film med gode råd

20%
RABAT

ved 5 film

Information, eksempler og priser
www.vdgb.dk

PTV film
Tlf. 8626 2288
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Der skal to  
til tango

I skrivende stund står forhandlingerne om en 
ny overenskomst i sin måske afgørende fase. 
Tager begge parter et ansvar for at lande en 
aftale, eller skal der igen være konflikt på det 
offentlige arbejdsmarked – måske en storkon-
flikt? Forudsætningerne er egentlig ikke så 
svære: Der er et økonomisk råderum i den 
offentlige sektor, lav ledighed og høj beskæf-
tigelse Og så videre. Ikke ligefrem krisetegn. 
Alligevel skal hele den offentlige sektor betale 
en regning. Men for hvad?

Overenskomster sikrer ro på arbejdsmar-
kedet. Og gennem aftaler om løn, arbejdstid, 
seniorordninger, orlovsmuligheder og ar-
bejdsmiljø sikrer vi et fælles ansvar for et godt 
og sundt arbejdsliv, hvor vi kan holde hele 
arbejdslivet. Engagerede medarbejdere er 
hovednøglen til en god offentlig sektor. Nogle 
ønsker åbenbart at fjerne dette system og 
erstatte det af – ja, af hvad? Aftaler er vejen 
frem – ikke konflikter!

Indtil nu har Overenskomst 18 haft et 
forløb, hvor arbejdsgiversiden ikke har vist 
vilje til at forhandle. De præsenterer det, de 
gerne vil have, men forhandlinger er det småt 
med. Tankegangen synes at være: Overgiv 
jer frivilligt, eller også opnår vi nøjagtig det 
samme gennem konflikt og lovindgreb. Hvis 
det bliver forløbet de næste uger, eksisterer 
den danske model i realiteten ikke længere. 
Det er alvorligt for det danske arbejdsmarked 
og for Danmark. 

Moderniseringsstyrelsen og KL har gen-
nem længere tid gjort, hvad de kunne, for at 
afmontere aftalesystemet. Gennem mislig-

holdelse og egne »nyfortolkninger« af aftaler 
forringer de vilkårene for de ansatte uden om 
aftalesystemet. Væk med arbejdstidsaftaler, 
arbejdsmiljøindsatsen og lokale lønaftaler. 

I skåltalerne er de danske politikere glade 
for aftalemodellen. Men hvad vil de politiske 
partier så gøre nu, ikke mindst Socialdemo-
kratiet – det gamle arbejderparti, der springer 
ud af fagbevægelsen? 

Vi kommer måske om kort tid til at stå i en 
situation, hvor aftalesystemet alene eksisterer 
formelt, men reelt er blevet afmonteret af de 
offentlige arbejdsgivere. Har det opbakning 
blandt de politiske partier? Vil de i virkelig-
heden hellere lovgive om det hele og lade 
lederne eneråde? Eller vil hele det politiske 
system kæmpe for den danske model, vil 
kommunerne? De vil blive afkrævet et svar, 
for hvis ingen vil kæmpe for den danske mo-
del på det offentlige arbejdsmarked, så over-
lever den ikke. Og det ville være en ulykke for 
Danmark. 

 Overgiv jer  
frivilligt, eller også  
opnår vi nøjagtig  
det samme gennem 
konflikt og lovindgreb. 
Hvis det bliver for-
løbet de næste uger, 
eksisterer den danske 
model i realiteten  
ikke længere.

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

Læs
Læs hele indlægget 
på folkeskolen.dk/
blogs/skoleleder-jan-
bjergskov.

Anerkend  
rugbrødet og  
få lagkage

›  Jan Bjergskov 
Larsen 
Skoleleder på Fløng 
Skole i Høje-Taastrup 
Kommune 

(...) I en tid, hvor kampen om at 
komme i medierne med de gode 
og succesfulde historier fra sko-
leverdenen, er det oftest historien 
om det succesfulde Craft-forløb 
– »lagkagen« – som løber af med 
sejren. Skolen er dog fuld af gode 
hverdagshistorier - »rugbrødet« 
– hvorfor ikke fortælle lidt flere af 
disse historier? Hvorfor ikke sætte 
fokus på de medarbejdere, som 
hver dag passer deres arbejde og 
på deres egen måde stille og roligt 
udvikler skolen i den retning, som 
vi skal.

Lidt kynisk kunne jeg skrive, at 
det er ingen sag at lave en ordent-
lig lagkage og slå den stort op. Men 
det er sin sag at lave det daglige 
rugbrød og så stadig have tid, over-
skud og rammevilkår til at lave lag-
kager en gang imellem (...). 

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Deltag i debatten – enten i bladet eller døgnet rundt på folkeskolen.dk/
debat. Debatindlæg til bladet sendes til folkeskolen@folkeskolen.dk og må 
højst være på 1.750 tegn med mellemrum. Deadline for indlæg til Folkesko-
len nummer 6 er senest onsdag den 7. marts.

Aarhus letter speederfoden 
fra læringsplatformen

›  Thomas Medom 
Rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune

› DEBAT

Ikke alene i Aarhus, men også i mange 
andre kommuner, har læringsplatfor-
men ført til forståelige frustrationer og 
dybe suk. Derfor har jeg netop sendt 
det ønske til undervisningsministeren, 
at Aarhus Kommune får dispensation 
til at gøre læringsplatformen til et frivil-
ligt tilvalg for den enkelte skole, så det 
enkelte lærerteam har sit eget fulde 
professionelle råderum.

Det er positivt og naturligt, at der er 
mulighed for at benytte et redskab til 
eksempelvis deling af undervisningsma-
terialer og forældredialog, men det afgø-
rende er, at det skal være læreren eller 
lærerteamet, der styrer platformen, og 
ikke platformen, der styrer lærernes 
praksis.

Folkeskolen skal have et stærkt di-
gitalt element, og it-redskaber er helt 
igennem nødvendige. Men det har ge-
nerelt været for tidligt at stille krav om 
obligatorisk brug af en læringsplatform i 
et marked, hvor de forskellige løsninger 
endnu ikke fuldt ud kan understøtte 
den professionelle praksis omkring bør-
nenes læring, udvikling og trivsel. Det 
ses blandt andet også af, at ministeriet 
netop har nedsat en arbejdsgruppe 
med det formål at pege på, hvordan 
læringsplatformen kan understøtte den 
professionelle praksis. Et arbejde, vi vil 
følge tæt.

Jeg har tillid til, at lærerne leverer 
undervisning af høj kvalitet, der udvik-
ler alle elever, uden et omfattende eva-
luerings- og dokumentationsredskab, 
hvis funktioner ikke er tilpasset den 
enkelte skole og klasse.

Mit ønske om valgfrihed kommer i 
forlængelse af, at det i Aarhus faktisk 
allerede er muligt at arbejde på mange 
forskellige måder i læringsplatformen. 
Der er stor forskel på, hvordan skolerne 
har grebet opgaven an, blandt andet 
som en konsekvens af den lange indkø-
ringsperiode på 18 måneder, som vi har 
givet skolerne. I Aarhus arbejder vi ikke 
med målstyret undervisning. Derfor er 
vurdering på Fælles Mål en funktion, 
som vi har valgt ikke at åbne for i plat-
formen. Vi har da også været i tæt dia-
log med lærerforeningen om de skridt, 
der er taget. Men jeg ønsker uagtet at 
løsne grebet. Mit håb er, at ministeren 
også kan se nødvendigheden heraf og 
dermed vil se positivt på vores ansøg-
ning om større albuerum for lærerne og 
skolerne.

Læs
Læs hele indlægget 
på folkeskolen.dk/
blogs/skoleleder-jan-
bjergskov.

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik
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AF MARTIN VIT VED SCHÄFER  
FOTO: NIL S ROSEN VOLD
 

»Det har været enormt spændende at samarbejde med forskellige faggrup-
per, der ikke er læreruddannet, fordi de har et helt andet blik på undervis-
ningen. 

Jeg skulle argumentere for, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og jeg blev ud-
fordret på min faglighed. Gennem forløbet fandt jeg ud af, hvordan man 
kan udnytte alle de digitale muligheder i en e-bog. Man kan samle mange 
opgaver og en masse viden, og man kan lægge hjælpemidler og opgaver 
ind undervejs. Det vil jeg arbejde videre med. Det kan bruges i udviklingen 
af undervisningen.

Projektet handlede om det danske mindretal i Slesvig, deres historie og 
identitet. Vi samarbejdede med det danske bibliotek og center for under-
visningsmidler i Flensborg og en ph.d.-uddannet, der var projektleder. Vi 
udvalgte materialet fra biblioteket, og sammen med danskfagligt materiale 
lavede vi opgaver, som vi satte sammen i en e-bog. Der er både tekst om 
mindretallets historie, breve og skoleopgaver, som det danske mindretal 
har skrevet, dagbøger, billeder og filmklip med personlige beretninger.

Det har været spændende at arbejde med at formidle et emne, som 
umiddelbart virker lidt tørt, gennem et medie, som eleverne kender, og 
hvor vi kan udnytte alle de muligheder, der er med e-bøger og iPads. 

E-bogen giver variation i undervisningen. Eleverne kan læse tekster, se 
videoer, lave små opgaver, filme, optage lyd og formidle viden. Jeg har flere 
muligheder for at arbejde med både det historie- og danskfaglige. Vi kom-
binerede flere fag i det samme materiale, og den variation var en stor mo-
tivation for eleverne. Det var en drivkraft for mig som lærer at se, hvordan 
eleverne blev inspireret til at formidle emnet.

Med e-bogen prøvede vi at lave en anderledes skoledag, hvor vi formid-
lede historisk viden fra arkivet på en nutidig og mere spændende måde 
end ved bare at læse nogle tekster. Det har eleverne taget rigtig godt imod, 
og de har helt sikkert fået større forståelse for mindretallets historie og 
øjnene op for et emne, de ikke vidste ret meget om«. 
mvs@folkeskolen.dk

» E-bogen  
gør tørt stof  
spændende« 

 
 
 

 
Ikke kun eleverne, men 
også lærer Rikke Tine 
Brink blev udfordret fag-
ligt af at lave en e-bog, 
der udnytter det digitale 
medies multimodalitet. 

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

Mød lærer Rikke Tine 
Brink, der har lavet et e-
bogsforløb om det danske 
mindretal i Tyskland til 
historie- og danskunder-
visningen på Munkevæn-
gets Skole i Kolding. 

Forløbet er blevet til to 
e-bøger, »Historiske tek-
ster og grænseland« og 
»Historier og identiteter«, 
som begge kan hentes i 
iBooks.  
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»Det har været fantastisk, og jeg er så glad for, 
at det lykkedes at gennemføre en skitur, uden 
at nogen elever fik en skade. Det har jeg ikke 
prøvet før, men vi har også trænet hårdt før tu-
ren«, siger idrætslærer Keld Torp.

Han har sammen med sin kollega, Kathe 
Flydtkjær, netop været i Østrig med 37 elever fra 
Ringkøbing Skoles 8.- og 9.-klasser. Skituren 
var kulminationen på det nye valgfag fysiologi 
og ski. 

Ideen til valgfaget kom fra de to lærere og 
var nærmest nødvendig, fordi eleverne efterlyste 
spændende valgfag, og »spisesedlen« af valgfag 
var tyndslidt, som Keld Torp udtrykker det. Så de 
to lærere talte sammen om, hvordan de kunne 
lære eleverne noget om kroppen og dens funk-
tioner og samtidig holde interessen fangen hos 
8.- og 9.-klasserne.

Eleverne står  
i kø til nyt  
valgfag 
To idrætslærere fra Ringkøbing Skole har udviklet 
et nyt og populært valgfag, fysiologi og ski. Faget 
kobler hård fysisk træning med viden om kroppen, 
førstehjælpskursus – og så en skitur. 

  Valgfaget fysiologi og ski på Ringkøbing Skole har 
lærer Keld Torp og Kathe Flydtkjær udviklet i fæl-
lesskab. Eleverne lærer om kroppens funktioner, og 
ideen er at træne kroppen, så skader undgås under 
idræt – for eksempel på en skitur.

  Det lokale træningscenter Rofi er involveret i de 13 
ugers træningsforløb, hvor elever og lærere har træ-
net sammen.

  Faget indeholder også ni timers førstehjælpskursus 
undervist af uddannet instruktør. 

  Elevernes fysiske kondition testes i starten og slut-
ningen af forløbet. 

  Skituren skal eleverne vælge til og selv betale, da 
turen har karakter af en skolerejse.

Om fysiologi og ski

folkeskolen.dk/idræt

»Fra vi tænkte den første tanke om valgfa-
get, til vores ledelse sagde ja tak, gik der syv må-
neder. Der var meget forberedelse, mange møder 
internt og eksternt. Men heldigvis for ungerne 
kunne den daværende ledelse se mulighederne i 
faget«, siger Keld Torp. 

Bevægelse med et formål
Kathe Flydtkjær har en baggrund som massør 
og akupunktør, før hun valgte at uddanne sig 
til lærer, og en af ledetrådene i undervisningen 
har været at lægge vægt på at træne kroppen 
op til en skitur med det formål at undgå skader. 
Den var eleverne helt med på. 

»Når kroppen er trænet, og du har muskel-
styrke, kan du meget nemmere undgå skader på 
en skitur. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at de 
skal være i god form, og turen viste, at det holdt 
stik«, siger Kathe Flydtkjær.

Lærerne kontaktede det lokale træningscen-
ter Rofi, så der kom professionel bistand på, og 
det ikke bare var træning med at »hive i jern«. 

TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN
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»Vi arbejdede med bestemte muskelgrupper, 
vi lærte om lungernes og hjertets funktion, og vi 
lærte også førstehjælp«, siger Kathe Flydtkjær.

Keld Torp fremhæver også, at faget er en 
god måde at få bevægelse ind i undervisningen 
på: »Det er ikke altid nemt at finde metoder til, 

Eleverne i 8. og 9. klasse trænede hårdt forud for skitu-
ren, og lærerne deltog i træningen. Konkurrencen med de 
to idrætslærere var en ekstra motivation for de unge. 

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM IDRÆT
På idrætsnetværket bliver 
der delt alt fra faglig viden, 
tips og erfaringer til hold-
ninger om faget. Her kan 
du sparre med de allerede 
5.204 tilmeldte lærere fra 
hele landet og få nyt om dit 
fag direkte i indbakken.

folkeskolen.dk/idræt

hvordan man skal få bevægelse ind i undervis-
ningen, men et fag som fysiologi og ski – det 
giver mening«.

Både elever og lærere trænede sammen, og 
det var populært blandt eleverne, at lærerne 
også var på motionscyklerne og lavede alle de 
hårde øvelser.

»Eleverne sagde ofte, at det var fedt, at vi 
lærere deltog på lige fod med dem. Vi konkurre-
rede ofte indbyrdes under træningen, og det var 
med til at motivere dem«, siger Kathe Flydtkjær. 

Udholdenhed i Østrig 
Ideen var at oprette et valgfag, hvor eleverne 
lærer noget om kroppens funktioner og lærer 
førstehjælp, samtidig med at de har en gule-
rod, der hedder en skitur til Østrig. Turen blev 

arrangeret som en skolerejse, og 37 ud af 38 
elever på holdet fysiologi og ski tog med til Bad 
Gastein i Østrig.

»Jeg har ofte været på skitur med min 10. 
klasse, og de unge plejer at være meget trætte 
ved 20-tiden, når de har stået på ski en hel dag. 
Men vores var friske, og det tror vi skyldes, at de 
er i så god fysisk form«, siger Keld Torp, som alle-
rede tænker i tilretninger for faget næste skoleår:

»Vi skal nok træne mere end 13 uger, før vi 
tager af sted. Og så fandt vi ud af, at vi skulle 
have lært om massage, før vi tog af sted. Vi 
lærte det i Østrig, hvor eleverne masserede hin-
anden«.

Valgfaget skal nu evalueres af lærere og le-
delse, men ledelsen har allerede tilkendegivet, at 
de synes, at valgfaget har været en succes, for-
tæller lærerne. Og en ting er helt sikker:

»Eleverne står allerede i kø for at komme med 
på holdet næste år, det er den bedste evaluering, 
vi kan få«, siger Keld Torp. 
hah@folkeskolen.dk

Lærerne Keld Torp og Kathe Flydtkjær har skabt det nye 
valgfag fysiologi og ski på Ringkøbing Skole. Forløbet 
sluttede med en skitur til Østrig. Privatfoto
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ligt eksamensfag, vurderede jeg, at det ikke 
kunne skade også at gennemgå muskelgrup-
perne og ledtyperne løbende i vores forløb. 

Med superheltetræning som overskrift var 
den »overnaturlige styrke« noget, eleverne kun-
ne prøve at identificere sig med. Nu var de i min 
klasse forberedt på, hvad der skulle ske.

Selve træningen
Selve superheltetræningen var et trænings-
skema, jeg havde designet til eleverne, og som 
bestod af 11 forskellige poster. På hver post 
skulle man arbejde uafbrudt i 90 sekunder, 
selv om man blev træt. Dette gentog jeg me-
get i forløbet. Når de skulle stoppe, råbte jeg 
stop. Efter det ville de have 30 sekunder til at 
notere deres personlige resultat og derefter nå 
hen til den næste post. Dette skulle fortsæt-
tes, indtil alle havde været igennem alle poster. 
Træningen fortsatte vi og genoptog over tre 
idrætsmoduler.

Resultatet
Resultatet blev en meget målrettet klasse, der 
var meget fokuseret på deres egen udvikling 
inden for øvelserne. De kunne se på deres træ-
ningssæt, at de udviklede sig. Følelsen af at 
være sammen om noget hårdt havde hos os en 
meget positiv virkning.

Det kan varmt anbefales at lave dette forløb 
om at blive stærke som superhelte.   
hah@folkeskolen.dkJeg har i al min tid som underviser tænkt på, 

hvordan jeg på bedst mulig måde kan aktivere 
mine elever. Mange af mine elever er generelt 
for stillesiddende. Det kan være, at de ikke 
laver det store i frikvartererne, eller at de er så-
kaldte gamere i deres fritid. Så min tanke var, 
at jo mere effektiv jeg var, jo nemmere ville det 
være at udføre.

Hvad gør man?
I starten havde vi snakket om, hvor vigtig ko-
sten er for kroppen. Derefter hvordan kroppen 
er bygget op af muskler. Når idræt er et mu-

Hvordan motiveres eleverne til at være fysisk aktive? 
Man træner da som en superhelt
 

En god erfaring i, hvordan man får alle i en klasse op i et højere gear i idræt.  
Superheltetræning er for alle, og det er lige til at gå til.

HENRIK THOMASSEN
INDLÆG PÅ BLOGGEN: 
PRAKTIKEREN
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Læs også
På folkeskolen.dk/624490 kan du 
komme i kontakt med Henrik Thomas-
sen og høre mere om hans superhelte-
træning.

Sådan implementeres 3D print over hele landet

Derfor tilbyder den danske virksomhed, 
Sculpto, der har specialiseret sig inden for 
3D-print, bl.a. skolerne klassesæt af deres 
særligt brugervenlige 3D-printere til en 
pakkepris, hvor alle skoler kan være med.

Hvis du ønsker yderligere information 
omkring, hvad Sculpto kan tilbyde netop din 
skole, så besøg deres hjemmeside 
www.sculpto.dk. Her kan du også bestille 
klassesæt og dermed give dine elever en 
enestående mulighed for at opnå nye 
færdigheder på en sjov og innovativ måde.

I et forsøg på at imødekomme en stigende 
efterspørgsel efter elever med bedre 
kompetencer inden for de såkaldte 
”21Skills”, er mange skoler i Danmark 
begyndt at inddrage 3D-teknologi i 
undervisningen.

3D-printere er nemlig ikke blot en oplagt 
mulighed for børnene til at få et større 
kendskab til en relativt ny teknologi, der 
kun kommer til at spille en større og større 
rolle i fremtiden, men også et enormt 
nyttigt læringsredskab inden for fx 
problemløsning og innovation. 

Flere og flere danske skoler er begyndt at investere i 3D-printere. 
Men hvorfor er en 3D-printer egentlig en god investering?

Annonce
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Du er en del af nogle 
stærke fællesskaber

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	januar	2018.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Siden	1880	har	Lån	&	Spar	været	en	bank	for	helt	almindelige	 
mennesker.	I	dag	er	vi	også	en	bank	for	fællesskaber.	Vi	er	nemlig	
ejet	af	mere	end	45	organisationer	bl.a.	Danmarks	Lærerforening.	

5% er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	 
rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks  
højeste rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet 
med DLF siden 2011. Det får vi 
alle sammen mere ud af...

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

CMYK S/H

DLF_180206_5%-B_210x285.indd   1 05/02/2018   10.57
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 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	januar	2018.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Siden	1880	har	Lån	&	Spar	været	en	bank	for	helt	almindelige	 
mennesker.	I	dag	er	vi	også	en	bank	for	fællesskaber.	Vi	er	nemlig	
ejet	af	mere	end	45	organisationer	bl.a.	Danmarks	Lærerforening.	

5% er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	 
rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks  
højeste rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet 
med DLF siden 2011. Det får vi 
alle sammen mere ud af...

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

CMYK S/H
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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.

Klar til trivselsdagen
2. marts er skolernes trivselsdag, og 
hvis I ikke har planlagt et program 
endnu, kan I gribe Psykiatrifondens nye 
interaktive, digitale læremiddel »Triv 
Nu«. Det sætter fokus på klassens 
trivsel og elevernes personlige styrker, 
og det er med til at skabe selvværd og 
styrke klassefællesskabet og forebygge 
mistrivsel. 

Med korte, simple videoer bliver 
lærerne guidet gennem et univers af 
interaktive øvelser og aktiviteter. Ele-
ver og lærere tilgår let materialet med 
smartboards, smartphones, tablets og 
computere.

 

»Adrienne 
Gear har de-
fineret nogle 
tænkemåder, 
der er frugtba-
re at anvende 
i forbindelse 
med læsning: 
at forbinde 
forhånds-
viden med 
det læste, at 
visualisere, at 
stille spørgs-
mål til det læ-
ste, at danne 
inferens og 
at transfor-
mere«.
Folkeskolens anmel-
der Karin Porsborg 
Nielsen om bogen 
»Læsepower« af 
Adrienne Gear. 
Læs hele anmeldel-
sen på folkeskolen.
dk/624152.

»Ignora er en af de bedste litterære 
figurer, der har set dagens lys i en selv-
læsningsserie til 2.-3. klasse«. Sådan 
skrev Folkeskolens anmelder for over ti 
år siden, da de første historier om den 
rødhårede enegænger udkom. Siden 
er serien vokset til over tyve bøger, og 
nu er der kommet en spin off-serie om 
Ignoras ven Georg. Intentionen er at 
sætte ord på nogle af de udfordringer, 
som nutidens skoleelever oplever – for 
eksempel larm i klassen og lange sko-
ledage.

Serien hedder »Mister Georg«, og 
foreløbig er der udkommet to titler: 
»Momse« og »Den nye dreng«. Som 
Ignora-bøgerne er de skrevet af Ka-
trine Marie Guldager og illustreret af 
Charlotte Pardi. Prisen er 175 kroner 
per bog.

Vredeshåndtering for unge

• Maria Dressler, Camilla Obel 
• 136 sider
• 239 kroner
• Frydenlund

n Dannelse 

○  ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

Sjældent har jeg været så berørt af 
en bog. Hvor er det stort, at der nu 
findes mennesker, der kan se bag 
om vreden og ind til de mennesker, 
der bærer rundt på så meget sorg, 
angst, forkerthedsfølelse og af-
magt. Tak for det.

Bogen er opdelt i tre dele: en 
teoretisk del, som jeg synes er helt 
fantastisk, en del, der handler om 
forbindelser og kontakt med unge, 
og det var den del, der virkelig gav 
mig følelsesmæssige rystelser. 
Hvor er det bare godt skrevet! Og 
jeg har været der – på begge sider 
af den vanskelige samtale.

Og det var måske derfor, at 
den sidste del – øvelser og aktivi-
teter – triggede mig noget. Man 
skal virkelig være varsom med de 
øvelser, for når de ikke fungerer, 
kan det få deltagernes vrede til at 
blusse op, og det kan ende i trus-
ler eller det, der er værre.

Bogen anbefaler ikke nogen 
bestemte metoder som sådan, 
men viser nogle veje frem, som 
man kan bruge, hvis man er i tvivl 
om, hvad man skal gøre. Men det, 
der er bogens konklusion, er, at 
det ikke handler om, hvilken me-

tode man anvender, men om den 
relation, som man kan få med den 
unge. Uden en god relation er me-
toden uanvendelig.

Så del et og to er intet mindre 
end fantastiske. Det handler nem-
lig om at forstå sine følelser og 
forstå, hvorfor man bliver vred, og 
om at turde fortælle om sine følel-
ser uden at blive dømt med alver-
dens bebrejdelser og diagnoser.

Hovedbudskabet i bogen er, at 
der altid er en årsag til vreden, og 
at man aldrig er alene om at føle 
vrede. Det er erfarne mennesker, 
der har skrevet bogen, og det byg-
ger på gennemtyggede teorier, 
der, hvis de ikke bruges med om-
tanke, kan sande til i systemisk 
kassetænkning. Så et godt råd fra 
mig er, at man aldrig må hvile på 
sin rygmarvsfornemmelse. Hvert 
nyt menneske og hver ny situation 
er unik. Bogen henvender sig til 
professionelle, der har med unge i 
alderen 13-25 år at gøre.

Det kommer til at lyde som en 
kliché, fordi jeg har skrevet det så 
mange gange før. Men denne bog 
burde være obligatorisk læsning 
på alle seminarier. 

Vrede har altid  
en årsag
Ny bog om vredeshåndtering for unge er en 
af de klogeste bøger, jeg længe har læst om 
emnet. Jeg har stadig gåsehud efter at have 
lagt den fra mig.

Materialet er gratis til rådighed på 
trivnu.dk.

Læs Folkeskolens anmeldelse  
af serien om frøken Ignora på  
folkeskolen.dk/21179.

Ignora- 
spin  
off
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n Dansk

○  ANMELDT AF: LISE BREGNHØJ

»Jeg er en dreng. Ja, og det synes I måske ikke 
er så underligt. Men der er bare det ved det, at 
jeg er en dreng, men jeg er født uden tap. Jeps. 
Ingen tap og dreng er naturligvis en usædvanlig 
kombination, men det er sådan, det er, og jeg er 
næppe den eneste dreng uden tap«. Sådan lyder 
det knap 40 sider inde i romanen om 11-årige 
Måns, der skal bo i Malmø i en periode. Her mø-
der han Mikkel, der også er skater, og de bliver 
blodsbrødre.

Vi hører i romanen om en far, der græder i 
flere dage, da Måns endelig får fortalt ham, at 
han trods navnet i passet er en dreng. Vi hører 
om en mor, der lytter til ham og siger, at hun 

nok altid har vidst det. Og så hører vi om ven-
skabet med Mikkel, der står sin prøve, da Mik-
kel finder ud af, at Måns er født i en pigekrop.

Forfatteren Jenny Jägerfeld, der også er 
psykolog, fortæller med Måns som jegfortæl-
ler meget overbevisende og med humor om, 
hvordan det er at være en dreng, der biologisk 
er født som pige: »Jeg har googlet og læst og 
tjekket det på YouTube – og hallo! Vi er tusind-
vis!«

God til højtlæsning
Måns oplever en masse genvordigheder, men 
det hele slutter godt. Han får på Instagram 
kontakt til Jasmine: »I øvrigt er du syygt dope, 
Jasse! Mit hjerte hamrer vildt nu! Jeg turde! Jeg 

er konge!« Og han fortæller læseren, at det, vi 
kan lære af det her, er, »at DET HELE kan gå ad 
helvede til, men at det alligevel kan ende ret så 
godt. Til sidst. Hvis bare folk tager sig lidt sam-
men«.

Jenny Jägerfeld skriver i et let og flydende 
sprog om venskab, spirende forelskelse, for-
holdet til forældre og klassekammerater – og 
om kønsidentitet. Det er spændende, relevante 
emner, der berettes om med stor indlevelse og 
humor. Bogen anbefales på det varmeste til 
mellemtrinnet. Den vil være god at læse højt i 
klasseværelset – og tale om. 

Bro er konge

Kønsidentitet  
– fortalt med 
humor og stor 
indlevelse

• Jenny Jägerfeld 
• 119 sider
• 169,95 kroner
• Høst og Søn 

Normerne udfordres i en  
varm fortælling om et venskab 
mellem to drenge, hvor den 
ene er født som pige.

Foto: iStock
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Undervisning er dannelse  

•  Alexander von Oettingen
•  72 sider
•  Gratis for medlemmer af DLF
•  Aarhus Universitetsforlag

○  ANMELDT AF: THORKILD THEJSEN

Undervisning er skolens kerneaktivitet. Ikke 
læring, trivsel, udvikling, kreativitet eller digita-
lisering, slår Alexander von Oettingen fast i en 
lille, ny bog. Det argumenterer han nuanceret 
for i et herligt hverdagsdansk, hvor »facilitere« 
og »feedback« vist er de eneste ord fra det her-
skende uddannelsessprog, der har fået lov til at 
slippe igennem. Dannelse defineres som at være 
sig selv og samtidig være en del af noget større. 
Men det er ikke vigtigt, om definitionen er helt 
præcis, siger han. Derimod er det afgørende, at 
vi er bevidste om, hvad der er undervisningens 
bidrag til elevernes dannelsesproces. Skolen har 
ikke monopol på dannelsen, men den danner 
børnene, »når den fører dem ind i det almene 
og det fælles og lærer dem, at de står med et 
ansvar, der ikke slukker, når klokken ringer, men 
tværtimod varer hele livet«. 

Eleverne kommer i skole for at møde under-
visning, de ikke kan møde andre steder, og hvis 
undervisningen forsvinder, forsvinder skolen og 
læreren, skriver von Oettingen. Og vader så lige 
ud i minefeltet ved at skrive positivt om tavle-
undervisning! Traditionel klasseundervisning er 
grundfiguren for alle andre undervisningsformer, 
siger han. Den en god, når alle skal have besked, 

når der skal demonstreres noget og lægges op 
til fælles samtale. Og måske allervigtigst: Klas-
seundervisning kan skabe fællesskab og styrke 
det sociale sammenhold, fordi alle er sammen 
om det samme – under lærerens vejledning. 

Forskning viser da også, at næsten 80 pro-
cent af skolens undervisning er røv til bænk-
undervisning. Men paradoksalt nok er de fleste 
lærere ikke for alvor stolte af »at praktisere alt 
for meget traditionel tavleundervisning«, me-
ner von Oettingen. Problemet er måske blot 
ordene »alt for meget«, som ikke diskuteres. 
Er 36 minutters tavleundervisning ud af 45 
minutter ikke »alt for meget«? Er 35, 34 el-
ler 33 minutter okay? Von Oettingen er dog 
klar over farerne. Tavleundervisning risikerer 
at passivisere eleverne, og der er masser af 
eksempler på, at lærere taler ned til elever og 
holder kedelige monologer, siger han. Og: »Tav-
leundervisning tvinger alle til at sidde stille og 
høre efter – eller dagdrømme og sms’e«. Men 
hovedpointen er, at klasseundervisning ikke 
kan undværes – for eksempel når læreren skal 
sætte aktiviteter i gang eller skal forklare, in-
formere og eksemplificere. Det har alle lærere 
vist »erfaringsbaseret evidens for«, slutter han 
afsnittet. Og får dermed elegant lagt afstand 
til den mest lalleglade evidensbegejstring. 

Det forhindrer ham dog ikke i at skrive po-
sitivt om John Hatties sammenskrivninger af 
andres analyser af, hvordan undervisning virker. 
Hans eneste forsigtige kritik er, at Hattie nok 
mere mener »synlig undervisning« end »syn-
lig læring«, som den markedsføres i Danmark. 
Hattie refereres loyalt, men jeg savner henvis-
ninger til de forskere, der har vist, hvor meget 
usikkerhed og hvor mange fejlkilder der er ved 
effektmåling. Den hollandske forsker Japp 
Scheerens’ undersøgelser viser for eksempel 
langt lavere effekter end Hatties.

Dokumentation og synlig undervisning be-
høver ikke i sig selv at være et problem, hvis det 
kan skabe et datagrundlag, som »understøtter 
lærerens didaktiske arbejde og refleksion«, me-
ner von Oettingen. Men er data, der produceres 
af den empiriske uddannelsesforskning, didak-
tisk gode nok? spørger han. »Jeg kan have min 
tvivl«, svarer han selv. Vil det lykkes at udvikle 
en kultur, hvor lærerne kun bruger data, når 
det hjælper dem til at kvalificere deres didak-
tiske arbejde? lyder næste spørgsmål. Hvis det 
skal lykkes, skal der »langt stærkere fokus på, 
hvordan mål og data kan bruges didaktisk og 
relevant, og hvordan hele den målorienterede 
undervisning ansvarliggør lærernes didaktiske 
frihed og ansvar«. Det kræver nemlig større til-

n Pædagogik

Det vigtigste  
i skolen er  
undervisningen
 
»Undervisning er dannelse« er en letlæst bog 
om skolens kerneaktivitet og elevernes dannel-
se, der vækker til eftertanke og diskussion.

Fo
to

: iS
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Første dimension af uddannelse er viden, anden dimen-
sion er kompetencer, og tredje dimension er dannelse. 
Dét og meget andet argumenterer forfatteren for i denne 
meget spændende og mangfoldige bog.

n Pædagogik 

Det er ikke det, at du gør det,  
det er måden, du gør det på

○  ANMELDT AF: NINA ERIKSEN

På den ene side er dannelse et populært be-
greb i dag, som bruges overalt. På den anden 
side er dannelse i dyb krise. Ifølge forfatteren 
består dannelseskrisen af tre aspekter: At 
dannelsesbegrebet er flydende og bruges ef-
ter forgodtbefindende og uden henvisning til 
forskningstraditionen, at dannelse er karak-
teriseret ved en overflod af dannelsesidealer, 
og at der er en krise i forholdet mellem be-
greberne dannelse og uddannelse.

Interessen for og krisen i begrebet dan-
nelse anser forfatteren som tegn på, at vil-
kårene for dannelse er under forandring. Han 
vil undersøge ovenstående nærmere gennem 
tre spørgsmål: Hvad er dannelse? Hvad er 
dannelse i dag? Og hvad er dannelse på de 
forskellige niveauer af uddannelsessyste-
met?

Det er rigtig spændende læsning, det 
her. For det første kommer bogen ind på, 
hvordan uddannelse som udgangspunkt har 
med fremtiden at gøre – og hvordan der ikke 
har spillet fremtidsdiagnoser ind i forhold til 
hverken folkeskolereformen eller gymnasie-
reformen. Disse har mere været baseret på 
erfaring med, hvad der virker, eller holdninger 
til, hvad der mangler. Heller ikke kvalitetsud-
valget inddrager disse – på trods af at meget 
peger på, at cirka halvdelen af alle eksiste-
rende jobtyper vil blive overtaget af compu-
tere eller robotter i den nære fremtid.

Anskuelsen af dannelse
Vi føres herefter ind i dannelsens mange an-
sigter gennem et utal af sociologer, filosoffer 
og andre samt en masse eksempler. Forfatte-
ren sidestiller flere gange dannelse med krea-
tivitet og innovation – for eksempel i forhold 
til hvordan man opnår dannelse, og hvordan 
man kan anskue dannelse. Han kommer ind 
på, hvordan dannelsesidealer forsvinder, fordi 
der sker grundlæggende forandringer af histo-
riske vilkår for dannelse. De sker på baggrund 
af individualiseringstendenser, som fremkom 
i løbet af 1800-tallet. Her sker frigørelsen fra 
traditionelle fællesskaber og opløsningen af de 
sociale livsformer såsom kønsroller og stand. 
Der er i dag en afhierarkisering, hvor kulturelle 
værdisæt således eksisterer ligeværdigt side 
om side.

Samtidig med at der sker denne opløsning 
af dannelse, er det forfatterens tese, at der 
sker en udvidelse af dannelse, da der i stigen-
de grad er brug for dannelse på arbejdsmar-
kedet – altså noget, der adskiller menneskelig 
arbejdskraft fra alt andet arbejdskraft.

Dette og meget andet inddrages i »Dan-
nelse i uddannelsessystemet«. Bogen er en 
velargumenteret og interessant indføring 
i, hvad dannelse også kan være. Sproget er 
godt og pointerne mange. Jeg kan kun varmt 
anbefale denne bog til alle, som har interesse 
i begrebet dannelse. 

Dannelse i uddannelsessystemet

• Lars Geer Hammershøj 
• 256 sider
• 275 kroner
• Hans Reitzels Forlag 

lid til lærernes kompetencer end til registrering 
af data og styring, og hvis styring og data kap-
per forbindelsen til skolens formål, forsvinder 
meningen, siger han.

Selv om bogen kun er på 72 sider, er der 
plads til henvisninger til store navne som Ari-
stoteles, Sokrates, Comenius, Kant, Hegel, 
Grundtvig og Dewey. Det gøres elegant og – 
ikke mindst – relevant. Efter »den empiriske 
vending« er der mange, der har travlt med at 
udrense alt filosofisk og historisk arvegods. 
Det gælder ikke her. Skolen analyseres gen-
nem moderniserede versioner af den tyske 
1800-talsfilosof Johann Friedrich Herbarts 
begreber, der hos von Oettingen bliver til »di-
sciplinering«, »undervisning og »vejledning«. 
Det kommer der spændende pointer ud af, 
som kan anfægte til god tvivl og eftertanke. 
»Undervisning er dannelse« er letlæst, og den 
provokerer på den gode måde ved at invitere 
til diskussion. Men jeg savner i den grad kilde-
henvisninger. 

Læs mere

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk.
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Trafikkurser for begyndere og viderekomne
Som noget nyt afholder Rådet for Sikker Trafik 
i år to færdselskurser – et for nye færdselskon-
taktlærere og et, som henvender sig til de erfarne 
færdselskontaktlærere. Fælles for kurserne er, 
at de ruster dig til at varetage din opgave som 
færdselskontaktlærer og giver dig den sidste nye 
viden og mulighed for at netværke med kolleger 
fra hele landet.

Kurserne afholdes 13.-14. september 2018 
på Hotel Best Western i Fredericia. Kurset ko-
ster 2.400 kroner, hvilket dækker undervisning, 
materialer, overnatning på enkeltværelse, fuld 
forplejning og netværksmiddag. 

Praktisk konference  
om digital dannelse

Gratis app med tip til bevægelse
I det seneste år har en lærer eller pædagog i fol-
keskolen 36 gange om dagen stukket hånden i 
lommen, fundet sin smartphone frem og åbnet 
Leg og Læring-appen for hurtigt at finde inspira-
tion til at få mere fysisk aktivitet ind i undervis-
ningen – alene i Albertslund. 

Den store popularitet og positive feedback 
fra brugerne får nu udviklerne bag appen, to 
idrætspædagoger, til at gøre appen gratis. Leg 

og Læring-appen indeholder 
cirka 200 lege og aktiviteter, 
der hjælper undervisere i folke-
skolen med at opfylde folkesko-
lereformens krav om 45 minut-
ters fysisk aktivitet om dagen. 

Foto: iStock
Ved Stine Grynberg Andersen/sga@folkeskolen.dk

Se mere på lolapp.dk.

Se mere på bit.ly/2ySDpef.

Nu kan du blive ekspert i undervisningsværk-
tøjet Stærk på nettet, som er et digitalt un-
dervisningsværktøj og workshopforløb til ele-
ver i 7.-10. klasse om digital dannelse. Med 
værktøjet afdækker og træner eleverne deres 
kompetencer inden for informationssøgning, 
kritisk evaluering, produktion, lagring og 
deling af digitalt indhold samt meningsfuld 
deltagelse i onlinefællesskaber.

Læringskonferencen finder sted 14. 
marts klokken 10 til 15.30 i Middelfartsalen, 
Havnegade 6, Middelfart, og koster 125 kro-
ner inklusive forplejning. 

Tilmelding og yderligere information på sik-
kertrafik.dk/boern-unge/skole/vaerktoejer.

Foto: iStock

- smilets land

HR. SKÆG i Indonesien med UNICEF Danmark

  Hr. Skæg 
 i Indonesien 

Gratis undervisningsmateriale om børnerettigheder  
for indskolingen udgivet med støtte fra Danida.

Materialet, elevhæfte og lærervejledning,  
kan bestilles på www.unicef.dk

 

  Hr. Skæg 
 i Indonesien 

- smilets land

www.skaegiskolen.dk
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 Lederstillinger 

 Lederstillinger 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 05: Mandag den 26. februar 2018 kl. 12
Nummer 06: Mandag den 12. marts 2018 kl. 12
Nummer 07: Tirsdag den 3. april 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

N R .  1 1   |   8 .  J U N I   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

KARAKTERINFLATION – ELLER ET GOK I NØDDEN?

T E M A  S I D E  1 7

HVERKEN-
ELLER

JA

Giver  
projekterne bedre  

undervisning?
LÆRERNES SVAR:

NEJ

MARIE BLEV REDDET AF 
NY LÆRERUDDANNELSEMADS BOOSTER  

ELEVERNES SELVTILLID 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 6

149524 p01_FS1117_Forside.indd   1

02/06/17   13.19

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

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44: 

FLERE LÆRERE UNDERVISER I EGET FAG

L Æ S  S I D E  8

VALDIS ER ORK 
OG LÆRER
Rollespil gør lærere, elever 
og pædagoger bedre  
til at samarbejde 
i klassen.

GIV OS  
SKOLEN  
TILBAGE

SKOLEFORMÆND 
VIL BEKÆMPE  
PROJEKTITIS

L Æ S  S I D E  1 7

42 %
AF SKOLERNE HAR  
TOLÆRERORDNING

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 2

»JEG 
FORTRYDER  

IKKE«
MARIANNE JELVED 

 OM INDGREB 
I LÆRERNES  
ARBEJDSTID

149525 p01_FS1217_Forside.indd   1

19/06/17   14.24

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

N R .  1 3   |   1 7.  A U G U S T   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36: 

DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT OP IGEN

5
GODE RÅD OM  

LÆRERIDENTITET
L Æ S  S I D E  2 6

SKOLE  
EVAKUERET  

TO GANGE
ER DIN SKOLE  

KLAR TIL KRISEN?
L Æ S  S I D E  1 2

PAS PÅ  
NANA  

L Æ S  S I D E  6

K O M  G O D T  
I  G A N G  PÅ  
LÆ R E R - 
S T U D I E T

T E M A  S I D E  2 3 - 3 2

 – HUN ER NY  
I SKOLEN

149526 p01_FS1317_Forside.indd   1

14/08/17   11.49

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38:

N R .  1 4   |   3 1 .  A U G U S T   |   2 0 1 7

UDDANNELSEN TIL DANSKLÆRER ER FOR RINGE

SKOLE I ESBJERG: 
HOLDDELING  

GØR OS TIL  
BEDRE  

LÆRERE
L Æ S  S I D E  1 0

FRIHEDS- 
KÆMPEREN 

Undervisningsminister  
Merete Riisager vil give  

frihed til lærerne  
og skolerne.

L Æ S  I N T E R V I E W  S I D E  2 0

O
NATIONALE  

TEST I  
HOLLANDS  

SKOLER
L Æ S  S I D E  6

»

«

149527 p01_FS1417_Forsiden.indd   1

28/08/17   15.10

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

N R .  1 5   |   1 4 .  S E P T E M B E R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30: 

SOCIOLOG: LÆRING ER EN KOLLEKTIV PROCES

LÆS SIDE 10

HAR DU  
STRESS?  
SÅ SKAMMER DU  

DIG SIKKERT OGSÅ

NY LEDER PÅ  
MØLLESKOLEN: 

»VI VIL HAVE DET 
GODE LIV FOR ALLE 

BØRN I RY«
L Æ S  S I D E  2 0

25 %
AF ALLE UNGE  

TRUES OVER  
MOBILEN 

L Æ S  S I D E  6
L Æ S  S I D E  2 2

149528 p01_FS1517_Forside.indd   1

11/09/17   14.21

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 6   |   2 8 .  S E P T E M B E R   |   2 0 1 7

KRONIK: LAD OS SÆTTE MÅL FOR MÅLINGEN

»SKAL VI  
LÆGGE ARMENE 

OVER KORS?«
SEKS LÆRERE OM EN  

NY OVERENSKOMST

5.440
KRONER I  

LØNFORSKEL
L Æ S  S I D E  6

SPIL STYRKER
MOTIVATIONEN

STORT FORSKNINGSTILLÆG 
MED BLADETL Æ S  S I D E  8

HVAD BLEV DER AF 
LÆRERNES  
STATUS?
Fem opbrud i skolen  
fra samfundsdebattør  
Lars Trier Mogensen.

N Y  S E R I E  S I D E  1 2

149529 p01_FS1617_Forside.indd   1

22/09/17   13.42

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

N R .  1 7   |   1 2 .  O K T O B E R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 40: 

NY VIDEN OM RELIGION, SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 

som afdækker, at lockouten i 2013 var 

planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 

god arbejdstidsaftale ved de kommende 

overenskomstforhandlinger.

Pernille  
drømmer om tid 
til forberedelse1

LÆRER TIL  
40 ELEVER 

L Æ S  S I D E  6

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

L Æ S  S I D E  1 0

DANSK- 
LÆREMIDLER 

FOR MEGET  
STAVNING OG  

FOR LIDT  
DANNELSE

149530 p01_FS1717_Forside.indd   1

09/10/17   15.48

 Øvrige job 

Sennels Skole søger en 
skoleleder pr. 1. maj 2018

Sennels Skole er en kommunal folkeskole i den nordlige 
del af Thisted Kommune. Skolen er en 0. – 6. klasses 
skole med ca. 125 elever og ca. 19 medarbejdere.
Skolen har endvidere en SFO med ca. 60 elever.

Sennels Skole er kendetegnet ved at være en rummelig 
og inkluderende skole med stor lokal opbakning og et 
tæt skole-hjem-samarbejde. 

Vi forventer, at du som leder er visionær, og sammen 
med skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere formår 
at føre visionerne ud i livet gennem en motiverende og 
kommunikerende ledelsesstil.

Se mere på www.thisted.dk
Ansøgningsfrist: 5. marts 2018, kl. 12.00

IQRA PRIVATSKOLE SØGER
SKOLELEDER 

 
Vil du forandring og nytænke? Vil du skabe og kickstarte en
dynamisk/ ny skole, så er du måske den vi leder eft er!

Iqra Privatskole blev grundlagt i 2005 og er beliggende på indre Nørrebro. 
Skolen har ca. 400 elever, og 47 ansatt e. 

På Iqra Privatskole kan vi ti lbyde fagligt dygti ge og engagerede medar-
bejdere, der er i gang med en spændende udviklingsproces, som du for-
ventes at kunne stå i spidsen for og understøtt e. Vi kan derfor ti lbyde et 
udfordrende job, som du med din humor og gå-på-mod kan få mulighed 
for at præge udviklingen af. Skolen har en engageret forældrekreds, der 
indgår i et tæt samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere.

Du kan læse mere om sti llingen og Iqra Privatskole på skolens hjemmeside 
www.iqraskole.dk For yderligere info, kontaktes bestyrelsesmedlem 
Mohamed Fayzi tlf. 2843 7539 eller viceskoleleder Yasin Ghauri tlf. 2249 
3909.

Sti llingen: Fuldti d med start 1. maj 2018 - eller snarest dereft er.

Ansætt else eft er gældende overenskomst mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisati on. Lønnen fastsætt es i intervallet kr. 464.407 
– kr. 559.090 (jan. ’18)

Der vil blive indhentet straff eatt est og børneatt est.

Ansøgningsfristen er søndag d. 4. marts 2018. 

Første samtalerunde afh oldes mandag d. 12. marts 2018
Anden samtalerunde afh oldes ti rsdag d. 20. marts 2018.
Ansøgning, CV samt relevant bilag bedes sendes ti l job@iqraskole.dk 

Laursens Realskole mangler dig, hvis du er interesseret i en uhøjtidelig 
arbejdsplads med masser af engagement, udfordringer og plads til 
initiativer.
Stillingen er en fast stilling er til besættelse 1. august 2018, og time-
tallet aftales mellem 30 og 37 timer.
Som børnehaveklasseleder har du hovedansvaret for børnenes allerfør-
ste skoleår. Børnenes trivsel og de gode relationer ser vi som en vigtig 
forudsætning for et godt skoleliv. Derfor vægtes trivselsarbejdet højt og 
går hånd i hånd med det skolefaglige, og samarbejdet med forældrene er 
centralt for børnehaveklasselederen i det daglige arbejde.
Timerne i børnehaveklassen er grundstammen i stillingen. Derudover 
aftales timer, som kan være i undervisning eller morgenåbning. Musik i 
indskolingen er et stort ønske, men det kunne også være idræt, billed-
kunst, idræt eller andre fag. 
Du kan få mere at vide om os på www.laureal.dk eller ved at ringe på 
tlf. 86 18 62 00. Her kan vi også fortælle mere om stillingen, og du kan 
eventuelt aftale et besøg på skolen. 
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og 
LC (FSL).
Ansøgning mrk. Børnehaveklasseleder fremsendes på mail i en samlet 
pdf-fi l til skolen senest mandag den 5. marts 2018 kl. 12.00 på
Job@laureal.dk. 
Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 19. marts.   
Se hele annoncen på vores hjemmeside eller www.lærerjob.dk.                                 

Børnehaveklasseleder til Laursens Realskole
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Alle landsdele melder om omfattende mangel 
på lærere, og 43 procent af kommunerne 
oplever, at det inden for de seneste tre år er 
blevet sværere at rekruttere lærere. Det viser 
en ny rapport fra KL.

I Lærernes a-kasse genkender man 
 tendensen. Hvor der før kunne være flere 
hundrede ansøgere til et lærerjob, ringer 
skolelederne nu og efterspørger ansøgere, og 
skolerne har sat ekstra fokus på at fastholde 
medarbejdere ved blandt andet at tilbyde 
større fleksibilitet i jobbet. Det fortæller 
job- og karrierekonsulent Janne Lundsgaard 
Sandberg: 

»Folkeskolen mærker presset fra, at flere 
elever og lærere flytter til privatskole. Der er 
lønnen måske lidt lavere, men fleksibiliteten 
større. Det vil skolelederne på folkeskolerne 
gerne matche inden for de politisk fastsatte 
rammer, man nu engang har. Derfor er det 
blevet lettere som lærer at insistere på, at 
man for eksempel skal have mulighed for at 
hente børn«.

Formand for Skolelederforeningen Claus 
Hjortdal bekræfter, at skoleledere i perioder 
med lærermangel strækker sig langt for at 
fastholde det pædagogiske personale.

»For eksempel ved at sørge for, at man 
underviser i de fag, man ønsker sig. Fleksibili-
teten er især i spil ved nyansatte, der kommer 
lige fra læreruddannelsen. Skolelederne er 
meget optagede af at finde en balance mellem 
ikke at give dem for mange undervisningsti-
mer og samtidig at få dem vænnet til at have 
et fuldtidsarbejde«, siger han.

Efterspørgsel afhænger af fag
Janne Lundsgaard Sandberg understreger, 
at lærerfaget er mere komplekst og alsidigt 
end mange andre brancher. Det gør, at 
lærermanglen langtfra åbner de samme døre 

for alle. For eksempel er der ikke lige stor 
mangel på lærere til alle fag.

»Har man fysik/kemi og matematik som 
linjefag, er der større rift om en, end hvis 
man eksempelvis har engelsk og billedkunst. 
Og så er det vigtigt for mig at understrege, at 
mange lærere er ledige, fordi de i en kortere 
eller længere periode ikke skal være lærere 
længere. Fordi de for eksempel er udbrændte 
eller har stress«, siger hun og tilføjer:

»Vi har dog stadig ledige lærere, der bræn-
der for jobbet, over hele landet. Derfor opfor-
drer vi naturligvis skolelederne til at kontakte 
os i endnu højere grad, end de gør i dag. Vi 
har kompetente, ledige lærere, der står på 
spring for at komme i gang. Og det vil vi ger-
ne hjælpe til med sker så hurtigt som muligt 
til gavn for både lærerne og eleverne«.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Lærermangel kan give større  
fleksibilitet i arbejdslivet
Folkeskolerne lokker med fleksible arbejdstider for at fastholde medarbejderne på grund af  
stadig voksende lærermangel. Flere lærere har nu igen lyst til at blive skoleledere.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Nyt job

CV

152171 p50-57_FS0418_Lukkestof.indd   51 19/02/18   15.53



52 /  F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 1 8

 Lederstillinger 

En sjælden mulighed for et fantastisk job:
SKOLELEDER. RINGE KOST- OG REALSKOLE

Ringe Kost- og Realskole søger en leder til vores skole. 
Med reference til forstanderen får du ansvaret for kostsko-
lens skoleafdeling.

Den selvejende institution Ringe Kost- og Realskole er 
Danmarks største kostskole. Vores tilbud retter sig mod 
børn og unge, der er i vanskeligheder med familie, skole 
og/eller kammerater, hvilket medfører, at deres trivsel og 
udvikling er truet. De � este af vores børn og unge bor på 
skolen, men vi har også dag- og a� astningselever. Skolen 
har i alt ca. 75 elever i alderen 11-18 år, hvoraf ca. 65 bor 
på skolen.

Skolen arbejder på et systemisk, narrativt grundlag, hvor 
vi gennem etablering af betydningsbærende relationer 
skaber resultater med børn og unge i vanskelige position-
er. Vores mål er, at alle, efter endt skolegang på Ringe 
Kost- og Realskole, bliver selvhjulpne, selvforsørgende og 
subjekter i eget liv. Vi har en eksplicit og tydelig ambition 
om, at eleverne afslutter deres skolegang med Folkesko-
lens afgangsprøve, hvilket lykkes for mere end 90 % af 
dem.

Kostskolen beskæftiger bl.a. knap 40 lærere/pædagoger, 
som dels arbejder med undervisning i skolen, dels med 
socialpædagogisk arbejde i husene i elevernes frie tid.

Som skoleleder får du ansvar for skolens udvikling og elev-
ernes undervisning, og du er nærmeste leder for lærerne/
pædagogerne i den tid, de underviser og har opgaver, der 
relaterer sig til det undervisningsmæssige.

Din profi l:
• Du er et skolemenneske, der er levende optaget af  
 børn og unges dannelse og uddannelse 
• Du har solid ledelseserfaring - og gerne en leder-
 uddannelse
• Du har erfaring med målgruppen - og kan li’ den
• Din tænkning tager afsæt i skolens værdigrundlag
• Du har en teoretisk og praktisk forståelse af, hvordan  
 du møder, og kan indgå i samarbejde med, alle
 skolens interessenter
• Du har en høj arbejdskapacitet og trives i et arbejdsliv  
 med ansvar for en bred vifte af opgaver og kan levere  
 resultater uden at gå på kompromis med kvaliteten
• Du er visionær, kvalitetsbevidst og resultatorienteret 
• Du er struktureret, har et godt overblik og en analytisk  
 tilgang til dit arbejde
• Du er beslutningskompetent
• Du har et positivt livssyn og er udadvendt

• Du kan lide at gå forrest og inspirere, begejstre og  
 iværksætte for at få medarbejderne til at arbejde efter  
 fælles mål
• Du er vedholdende i den løbende udvikling, udmønt- 
 ning og evaluering af det pædagogiske arbejde
• Du delegerer både opgaver og ansvar og kan kom-
 munikere klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt
• Du har økonomisk forståelse og arbejder som en   
 selvfølgelighed med budgetstyring
• Du kender såvel dine begrænsninger som muligheder i
 arbejdet som leder og i relationerne med børn og unge

Vi tilbyder:
• En lederstilling, hvor du vil få fantastiske relationer til  
 vores elever
• En lederstilling i en velfungerende organisation med en
 stærk faglig pro� l, og hvor omgangstonen er let og
  uhøjtidelig 
• En lederstilling med et stort ansvar, råderum og direkte
  ind� ydelse
• En lederstilling med et velfungerende og meget kom- 
 petent team af lærere og pædagoger
• En lederstilling, hvor du indgår i vores ansvarlige og  
 kompetente lederteam, med mulighed for at sparre,  
 trykprøve og udvikle
• En lederstilling, hvor supervision ikke blot er en teo-
 retisk mulighed
• En lederstilling med mulighed for en attraktiv løn

Løn og ansættelse efter fælles overenskomst mellem
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansættelse gerne fra 1. maj 2018.

Yderligere oplysninger hos forstander Mariann Kordif, tlf. 
62 62 20 80 / 20 60 90 90. 
Vi afholder ”Åben Hus” for interesserede onsdag d. 28. feb-
ruar, kl. 16.30 – 17.30. Tilmelding hertil hos Mariann.

Vi forventer, at vi gennemfører første runde af ansættel-
sessamtalerne i uge 11 og anden runde i uge 12. Ansøge-
re til anden runde skal forvente at få lavet en pro� lanalyse 
ved Jan Buck, Competence House.

Ansøgningen sendes snarest og senest, så vi har den
d. 4. marts 2018, kl. 12.00 til:
Ringe Kost- og Realskole
Vestergade 27, 5750 Ringe
og mærkes Afdelingsleder
eller på e-mail til: mk@ringekostskole.dk
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

 Lederstillinger 

SØGES:   Visionær viceforstander!
PR. 1. AUGUST 2018

Haarby Efterskole er en meget velfungerende skole med kompetente 
medarbejdere og 108 glade og motiverede elever. Eleverne på skolen 
engagerer sig i både en idrætslinje og en faglig studieretning, så de 
bliver klædt bedst muligt på til fremtiden. Skolen fylder 20 år til efteråret, 
og vi har for 4 år siden udviklet et nyt værdigrundlag, der bl.a. er baseret 
på anerkendelse, udfordring og refleksion. Værdier, der hver dag træder 
frem i vores kultur, og som sammen med en nyudviklet mission/vision 
skal medvirke til at skabe retning for skolens pædagogiske praksis 
i fremtiden. Haarby Efterskole er kendetegnet ved en høj grad af 
medarbejderinvolvering ift. den daglige drift, uddelegering af opgaver 
samt udvikling. Samtidig er vores pædagogiske praksis præget af seriøs 
undervisning med løbende formativ vurdering og aktiv elevinddragelse. 

VI SØGER:

·  En empatisk og relationelt stærk viceforstander, der vil medvirke til at 
udvikle Haarby Efterskole med de nuværende værdier, og som vil indgå i et 
dialogbaseret ledelsesteam med forstander.

·  En visionær viceforstander med undervisningserfaring og stor interesse 
for samt viden om pædagogik, didaktik og teamudvikling, da pædagogisk 
ledelse er en del af stillingen.

·  En viceforstander, som er dygtig kommunikativt både internt og eksternt, og 
som måske også har flair for marketing/sociale medier.

·  En viceforstander, som er kompetent ift. IT og administrativt arbejde.

·  En viceforstander, som også har mod på at arbejde med planlægning og 
afvikling af arrangementer samt stå for nogle fælles samlinger med elever.

·  En viceforstander med ledelseserfaring, eller som har interesse i at 
påbegynde lederuddannelse.

Har du kompetencer inden for de områder, vi skal have dækket, er du 
velkommen til at sende en ansøgning. Du får mulighed for at sætte dit eget præg 
på stillingen. På skolen findes en stor og moderne tjenestebolig, som der er 
mulighed for at flytte ind i. 

ANSØGNINGSFRIST

Frist for ansøgning er 7. marts 2018, kl. 12:00.  
Ansøgning sendes til ht@haarbyefterskole.dk.  
Mærk ansøgningen ”viceforstander HE”. Første samtale foregår 13.-14. marts. 
Anden samtale foregår 22. marts. Imellem første og anden samtale skal 
ansøgere, der udvælges, gennemføre en test og efterfølgende samtale med 
konsulent. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC. Lønindplacering vil ske i intervallet 417.273 - 484.231 
kr. - grundbeløb pr. 1. dec. 2017.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kontakt forstander Henrik Thrane for yderligere oplysninger på  
telefon 21 22 66 40 / ht@haarbyefterskole.dk

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Dalumskolen

§ Ansøgningsfristen er den 25. feb. 2018

Kvik-nr. 55094961

Viborg Kommune, 8800 Viborg

Skolechef til Viborg Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2018

Kvik-nr. 55504719

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Afdelingsleder for en ny og spændende skole

§ Ansøgningsfristen er den 02. mar. 2018

Kvik-nr. 55563757

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Viceskoleleder til Vibeholmskolen

§ Ansøgningsfristen er den 25. feb. 2018

Kvik-nr. 55875878

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Afdelingsleder til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 04. mar. 2018

Kvik-nr. 55930434

Haarby Efterskole, 5683 Haarby

Visionær viceforstander pr. 1. august 2018

§ Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2018

Kvik-nr. 55971990
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Ringe Kost- og Realskole, 5750 Ringe

Skoleleder til Ringe Kost- og Realskole

§ Ansøgningsfristen er den 04. mar. 2018

Kvik-nr. 55969818

PPR, Svendborg Kommune, 5700 Svendborg

Ny leder til tale-høre-afdelingen

§ Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2018

Kvik-nr. 55510795

Iqra Privatskole, 2200 København

Iqra Privatskole søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 04. mar. 2018

Kvik-nr. 56043738

Sennels Skole, 7700 Thisted

Sennels Skole søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2018

Kvik-nr. 55970257

Aabybro Efterskole, 9440 Aabybro

Parkour-/springlærer per 1. august 2018

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2018

Kvik-nr. 55171312

Sct. Norberts Skole, 7100 Vejle

2 lærere pr. 1. august 2018

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2018

Kvik-nr. 55467249

Johannesskolen, 3400 Hillerød

Lærerstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2018

Kvik-nr. 55319772

Vor Frue Skole, 4700 Næstved

Lærer til dansk og drengeidræt

§ Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2018

Kvik-nr. 55468599

Hornbæk Skole, 3100 Hornbæk

Dansklærer til resursecenter

§ Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2018

Kvik-nr. 55508854

Islands Universitet i Reykjavik, IS-101 Reykjavik

To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog

§ Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2018

Kvik-nr. 55513204

Rungsted Skole, 2960 Rungsted Kyst

Lærer med linjefag i dansk og fransk

§ Ansøgningsfristen er den 22. feb. 2018

Kvik-nr. 55642556

Instituttet for Blinde og Svagsynede, 2900 Hellerup

Teknologiglad lærer (IBOS) 

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2018

Kvik-nr. 55703012

KVUC, 1120 København K

Matematiklærer til vikariat på ca. halv tid

§ Ansøgningsfristen er den 26. feb. 2018

Kvik-nr. 55878425

Heldagsskolen Fuglsanggård, 2830 Virum

Heldagsskolen Fuglsanggård søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2018

Kvik-nr. 55934318

Juelsminde Skole, 7130 Juelsminde

Lærer til mellemtrinnet med dansk m.m.

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2018

Kvik-nr. 56047950

Trekronergade Freinetskole, 2500 Valby

Gruppelærer i overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2018

Kvik-nr. 56045573

CSV Amager, 2300 København S

Underviser til borgere med ADHD

§ Ansøgningsfristen er den 12. mar. 2018

Kvik-nr. 56047887

Kongevejsskolen, 3450 Allerød

Lærer med udskolingserfaring

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2018

Kvik-nr. 55876437
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Byhus i 
Ollioules,Provence
Byhus, tagterasse,4-6 
sovepladser. Centralt be-
liggende, gode faciliteter. 
5 km til Middelhavet. Rie 
+4521674588
Telefon: +4521674588

Skønt stort sommerhus 
syd for Kalundborg
Norsk træhus på natur-
grund, tæt på strand, 
børnevenligt,10 sovepl. 
udlejes uge 25 – 30.
ingemeretheolsen@
gmail.com
Telefon: 20908530

Sommerhus, 
Tengslemark Lyng 
– Sjælland Odde
Dejligt velholdt sommer-
hus udlejes, Plads til 8 
personer, stor have med 
lille å, egen lund og bør-
nevenlig strand.
Telefon: 25747601 
https://sommerhustengsle-
mark.wordpress.com/

Forår og sommer 
på Samsø
To hyggelige ferieboliger 
(8/6 pers). Gård fra 1911 
med stor have, meget fre-
delig beliggenhed. www.
agerupgaard.dk
Telefon: 42756878 
www.agerupgaard.dk

Autentisk landsbyhus 
i Spanien til salg/leje
Vi er to familier,som i 15 
år har ejet/elsket dette 
hus i Gualchos.Med ve-
mod sælger vi det.Kan 
lejes fra 2050 kr.
Telefon: 41664718 
www.sanmiguelgualchos.dk

Uge 24: 1. række i 
Tisvildeleje byttes
Hus med 
panoramaudsigt+dir. ad-
gang til havet byttes med 
bolig nær Allinge (cykel-/
gåafstand) til Folkemø-
det/uge24
Telefon: 40851424

Mallorca - lækker 
lejlighed til 8 personer
150 kvm bolig, 110 kvm 
terrasse, super belig-
genhed: 8 km fra bedste 
strand i rolig by med 
skønt torv. 3-4000/uge.
Telefon: 40573469 
www.ferieboligweb.
dk/14/3469sp-dk.asp

Oplev Krakow - 2 vær. 
lejlighed i centrum
Skøn lejlighed i stille 
gade midt i pragtfuld by. 
2 stuer, 6 sovepl. balkon. 
Fra 150 kr/dag. Billige fly 
fra Kbh.
Telefon: 59471766 
www.krakowcity.dk

Feriehus nær 
Skagen udlejes
110 m2. Stue, køkken, 3 
vær., brændeovn, kabeltv. 
Uge 7, 8 og påskeferie 
kr. 3.200,-. Sommer kr. 
4.200 pr. uge
Telefon: 23352196 
www.rekreata.dk

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Bernadotteskolen, 2900 Hellerup

Matematik- og fysik/kemi-lærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2018

Kvik-nr. 56256572

Dagmarskolen, 4100 Ringsted

Dagmarskolen søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2018

Kvik-nr. 56254909

Pædagogisk Udviklingscenter PUC, 2610 Rødovre

Tale-høre-konsulent 30 timer om ugen

§ Ansøgningsfristen er den 04. mar. 2018

Kvik-nr. 55934026

Laursens Realskole, 8000 Aarhus C

Børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2018

Kvik-nr. 56045379

Vordingborg Kommune, Afd. for Skoler, 4720 Præstø

Medarbejder til Afd. for Skoler, PPR og Forebyg.

§ Ansøgningsfristen er den 22. feb. 2018

Kvik-nr. 56041324

Følg med og deltag i debatten på

Magleby Fri- og Efterskole, 5935 Bagenkop

3 ledige stillinger – 3 nye muligheder

§ Ansøgningsfristen er den 26. feb. 2018

Kvik-nr. 56215259

Sankt Ansgars Skole, 2200 København N.

Humanist søges!

§ Ansøgningsfristen er den 25. feb. 2018

Kvik-nr. 56334758
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rubrikannoncer

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.

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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. 3.700/uge.

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

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

Ring på 8020 8870 og få en uforpligtende snak med 
Christian eller Heine, to af vores London-eksperter.

Christian Skadkjær

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

 Heine Pedersen

Priser fra kr. 1.798,-
LONDON
SKOLEREJSER

Huskunstnerordning søges af
www.devaraj.dk

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

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. 

144.000 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. 5  19. februar 26. februar 8. marts
Folkeskolen nr. 6  5. marts 12. marts 22. marts
Folkeskolen nr. 7  19. marts 3. april 12. april
Folkeskolen nr. 8  10. april 17. april 26. april

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

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

135. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

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

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

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

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 3. kvartal 2017 er  
144.000. Index Danmark/Gallup. 

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

LÆRER
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Forsidefoto: Peter Helles Eriksen   
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

»FANDANGO 4«: FORSKER EFTERLYSER MERE LEG

Nyuddannede lærere er  
mere udsatte for vold på  
jobbet end erfarne kollegaer.  
Christina Elgaard Christensen 
blev ramt og overvejer sin  
fremtid i folkeskolen.

» GJORDE  
JEG NOGET 
FORKERT?«

450
LÆRERE  

BRUGER DRAMA  
TIL AT LØFTE  
DANSKFAGET

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  1 0

L Æ S  S I D E  6

OVERENSKOMST-
FORHANDLINGER  

PÅ KONFLIKTKURS
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FOR KORTE NYHEDER

SÅ KAN DE LÆRER DET / 142

Oplægsholder, der taler ned til alle, 
skal nok maile sine slides bagefter

De fleste ved godt, at MUS-
samtale står for medarbejder-
udviklings-samtale-samtale, men 
mange er i tvivl om, hvad man 
egentlig skal bruge den angstpro-
vokerende megen tid på at drøfte 
inde ved lederens mødebord. 

Her kommer Folkeskolens 
guide til, hvilke emner du for-
mentlig bør holde lidt igen med 
– også selv om du har bekendte i 
andre brancher, som har haft held 
med lignende: 
X  Lønforhøjelse
X  Firmabil 
X  Claus Meyer-buffet i  

frokostpausen 
X  Skuldermassage efter sene 

timer med 7.a
X  Assistent til at rette hjem-

meopgaver og sekretær til 
ugeplaner

X  Gårdvagtveste, der følger sæ-
sonens trends; til foråret for 

eksempel flæser, print, polka-
prikker, gul, grøn, lilla 

X  Fremtidige forældremøder  
afholdt på restaurant med  
dårlig akustik

X  Wellnesscenter og spaområde 
ved gymnastiksal

X  Ansættelse af barista til lærer-
værelset

X  Ny melodi på Kahoot
X  Mulighed for at blive hjemme 

på barns første pjækkedag
X  Fordelagtig adgang til skolens 

ferielejlighed ved den italienske 
riviera

X  Relax lounge med DJ til  
mellemtimer

X  Små chokolader på hoved- 
puden ved ankomst til lejrskole

X  Internet, der virker
X  Nogenlunde overkommelig  

arbejdsmængde
X  Bare en lille smule anerken-

delse.

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

Det bør du ikke 
komme ind på til din 
MUS-samtaleG

U
ID

E
: 

En ufortjent vellønnet oplægs-
holder, som under et fejlannon-
ceret inspirationsmøde forleden i 
halvanden time formåede at tale 
ned til samtlige tilstedeværende, 
mens han ivrigt fór rundt foran et 
overdesignet PowerPoint-show 
med et indledningsbillede af sig 
selv fra et ironman-arrange-
ment og under udveksling af 
klichéfyldte indforståetheder 
med den på forreste række 
forventningsfuldt placerede 
ledelse konstant serverede him-
melråbende banaliteter og angi-
velige indsigter med en selvim-
poneret mine, som var 
det fucking Piaget, 
der forsvarede 
sin doktoraf-
handling, un-
derstregende 
alvorsfulde 
påmindelser 

til tilhørerne om nødvendigheden 
af påståede pointer, som de for 
fanden har kendt til siden dag 
to på læreruddannelsen, lovede 

hen mod slutningen af 
seancen til fleres 

ligeglade note-
ring, at han nok 
skulle maile 
sine  slides 
bagefter.

Tegning: Craig Stephens

KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Hør også disse oplæg på Danmarks Læringsfestival

– nyt system til den første læseundervisning 

Læs sammen inkluderer alle elever med differentierede, lydrette tekster 
og et lydbilledalfabet. Systemet har fokus på læsestrategier, skrivning, 
sproglig bevidsthed, musik og bevægelse – og viser nye veje til foræl-
dreinddragelse og dialog.

Læs sammen er baseret på den seneste læseforskning og lever op til 
kravene om balanceret undervisning i begynderlæsning.

Læsebogen består af en levende historie med handling og persongal-
leri, der er bygget op omkring alfabetet. Det hele understøttes af sjove 
og spændende illustrationer, så alle begynderlæsningens faser bliver 
sikret systematisk.

Alle elevteksterne i læsebogen er differentieret på tre niveauer. På 
denne måde tilgodeses både de svage og stærke læsere.

Læs sammen består af en Arbejdsbog, Læsebog og Lærervejledning og 
kan anvendes til 0.- 1. klasse.

Af Conni Camille Isgaard. Illustreret af Vibeke Wang
Læs sammen har fokus på:
• systematisk undervisning i både afkodning 

og forståelse
• læse- og skriveaktiviteter – både individuelt 

og i fællesskab
• tværfaglighed
• mangfoldighed af aktiviteter
• medinddragelse af ’stærke’ læsere fx foræl-

dre, venskabsklasser
• differentiering, hvor alle elever bliver  

tilgodeset 

Hør oplæg 
med forfatteren 

på Danmarks 
Læringsfestival

7. marts kl. 13.15 
– Lok. 6

KOM 
FORBI 
STAND 

100V/ Birgitte Blomgren og  
Lisbeth Haahr Pedersen

Få inspiration til en aktiv skriftsprogs-
undervisningmed fokus på læsning, 
skrivning, samtale og bevægelse 
som læringsstrategier i alle fag. Hør 
mere om den nye udgave af AKTIV til 
overbygningen.
 
TIRSDAG 6. MARTS KL. 14.15 – LOK. 6

V/ Rikke Yde Tordrup
 
Oplever du også forældre med store
krav og stærke følelser, der modarbej-
der og kritiserer din faglighed?

Her får du indsigt, gode råd og værk-
tøjer til at fremme samarbejdet med
de markante forældre i din hverdag.
 

ONSDAG 7. MARTS KL. 14.15 – LOK. 6
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Zak i Skole tager udgangs-
punkt i historier og opgaver 
om rumvæsnet Zak, der dum-
per ned i en skole for at lære 
noget og for at få gode venner. 

Zak i Skole er støttet af Velfærds- og Forskningsfonden for  
Pædagoger og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Bestil Zak i skole HER: 
rødekors.dk/skole/zak

Materialet er gratis, men der skal betales for porto og ekspedition.

Gratis 
materiale til 
børnehave-

klassen

Bog +  
hjemmeside med film 
af Jeppe og Marie fra 

DR’s Lille Nørd
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