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Inviter dine indskolingselever ind i Matematiklaboratoriet med 

Gyldendals nye matematiksystem MATLAB. Systemet indeholder 

alt det, der skal til for at skabe en engagerende og motiverende 

matematik undervisning, der lever op til Fælles Mål.

MATLAB:

■  bygger på en undersøgende og problemorienteret tilgang til matematikken

■   understøtter læringsmålstyret undervisning

■   har fokus på faglige samtaler og undersøgelser, der udvikler elevernes 

matematiske kompetencer

■  indeholder øvelser, der giver eleverne rutine i at bruge deres matematiske 

færdigheder

■  giver indblik i elevernes faglige udvikling gennem løbende evaluering.

Nye bøger 
til et nyt skoleår

MATLAB 3a 
UDKOMMER TIL 

SKOLESTART
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På opdagelse med naturfagene og matematik i 1.-10. klasse

Xplore
GO Forlag er specialister i naturfagene og matematik 
og eksperter i fællesfaglighed. 

XPLORE-PORTALERNE INDEHOLDER BL.A.:
•  Målrettede forløb til hvert fag og klassetrin (1.-10.) 
•  Oplæsning af tekst – indtalt af skuespiller
•  Fællesfaglige forløb til alle klassetrin
•  Forløb til fokusområderne og den fællesfaglige naturfagsprøve
•  Omfattende lærervejledninger og evalueringsværktøjer
•  Opgaver, eksperimenter, test og træning
•  Adaptive test til alle forløb
•  Færdige årsplaner til alle fag og klassetrin.

XPLORE-PORTALERNE BESTÅR AF:
•  Xplore Matematik
•  Xplore Natur/teknologi
•  Xplore Geografi
•  Xplore Biologi
•  Xplore Fysik/kemi
•  Xplore På tværs (fællesfaglige fokusområder) 

PRØV GRATIS MED DINE ELEVER!
Bestil gratis prøveabonnement på 
www.goforlag.dk/prøveabonnement.

www.goforlag.dk

GO-Folkeskolen-juni2017.indd   1 12/06/17   15.38149525 p58-60_FS1217_Uskolet.indd   59 19/06/17   13.19



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Soundtracket til 
din sommer

Nyd sommeren med podcasts fra Didaktor 
– et helt nyt medie, der bringer relevante og 
aktuelle historier om skole og læring direkte 
ind i din øregang. Hør fx om digital dannelse, 
kodning og rollespil i undervisningen.

Lyt med (gratis) på didaktor.dk, 
og abonnér i iTunes.

Rigtig god sommer!
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

!
Projektitis
»Vi er godt klar over, at  
ledere, forvaltninger,  
konsulenter og politikere 
har indført en ny mønt-
enhed, men den er bare 
ikke gangbar, når vi står 
og skal købe med den. 
Eleverne vil stadig have de 
gamle sedler. De vil have 
lærere, der tydeligt viser, 
at de vil dem i alle aspek-
ter af deres liv. De vil have 
konkrete tiltag funderet i 
deres liv og nærhed«.
 Lærer Henning Nielsen

»Et ordsprog, som jeg al-
tid fik at vide af lærerne i  
folkeskolen: ’Færdiggør 
det, du er i gang med, før 
du starter på noget nyt!’«
 Elev Mathias Bach Frederiksen

»Reformen er en kæmpe-
mæssig elefant, som kom-
munerne forsøger at spise 
i småbidder, kaldet projek-
ter. Alligevel er lærerne ved 
at kløjes i maden, og de 
fleste har for længst over-
skredet kvalmegrænsen«.
Skoledebattør,  
pensioneret lærer  
Niels Christian Sauer

Lærerglæder
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Det eneste konstante er forandring, siger man. Og når det gælder 
folkeskolen, kan man nogle gange have en følelse af at sidde i en karrusel, hvor foran-
dringerne hvirvler hurtigere og hurtigere rundt.

Men. Men. Men.
Der er heldigvis også noget, som ikke forandrer sig: At det grundlæggende er så 

livsbekræftende at være lærer, at lærere et langt stykke hen ad vejen er parate til at 
leve med alle mulige problemer for at passe deres arbejde. 

Hvorfor? Det kan man læse i en lille artikelserie i bladet ved navn »Faglig fornøjel-
se«, hvor lærere beretter om, hvad der foregik, sidste gang de forlod skolen med løftet 
pande og et lille smil på læben. 

Man kan uddrage det samme af Danmarks Lærerforenings undersøgelse af lærernes 
arbejdsliv, som netop er offentliggjort. Undersøgelsen er en gentagelse af en undersø-
gelse fra 2002. Også dengang var det præcis det samme, som fik lærerne til – mod alle 
odds (UFØ, ny løn og så videre) – at kunne lide deres arbejde.

Det positive ved lærerarbejdet handler om forholdet til eleverne: »Det er at gøre en 
forskel fagligt, socialt, menneskeligt. At udvikle og skabe sammenhold og dynamik i 
den klasse, man har med at gøre, med de forskellige børn«, som en lærer formulerer 
det i rapporten.

Det kan man se udfoldet i »Faglig fornøjelse«, hvor vi hører om en lærer, som plud-
selig oplever, at en elev kan sidde stille og koncentrere sig efter en seance med histo-
riefortælling i mørke. Der er også en klasse, som lærer sammenhold og respekt for, at 
alle har noget at bidrage med, ved at skabe en teaterforestilling sammen. 

Og en tredje lærer træner eleverne i at turde stille sig op i klassen og fortælle – om 
det så skal starte med, at klassekammeraterne sidder med ryggen til. Alle deler de en 
arbejdsglæde, som handler om at bidrage til elevernes udvikling og følelse af fælles-
skab. Der er nogle stærke fælles værdier, som er dybt forankret i folkeskolen og hos 
den enkelte lærer.

At det giver arbejdsglæde, er egentlig ikke så mærkeligt. 
Som alle, der har prøvet at følge en gammel dame over ve-
jen, har opdaget, er det ikke konkurrence og »survival of 
the fittest«, som får os til at stå op om morgenen. Det er derimod 
glæden ved at gøre en positiv forskel for andre. Det er et privilegium ved lærerjobbet, 
at det simpelthen består i at gøre netop det!

Inden vi bliver for højstemte, skal vi naturligvis også huske, at der er en 
lang række rammefaktorer, som skal være på plads for at skabe et godt 
lærerliv: Metodefrihed, et godt skole-hjem-samarbej-
de, fleksibilitet, forberedelsestid og at blive 
mødt med tillid og anerkendelse. Alt sam-
men noget, det som bekendt kniber 
gevaldigt med rundtomkring.

Men lige i sommerferien kan vi 
godt dvæle et øjeblik ved, at læ-
rerne alligevel har verdens bedste 
job og huske på »stjernestunder-
ne«. God sommerferie. 
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I N D H O L D
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Kender du typen?
Se, om du genkender  

dig selv og dine kolleger,  
i Folkeskolens  

sommerkarikatur.

 8 17

Samarbejdet 
bankes ind

På Viby Skole finder 
lærere og pædago-
ger ud af, hvad de 
hver især er gode 

til, i løbet af en uge 
med rollespil. 

”Man kan mærke, MoMo er udviklet af lærere – og der 
skiller den sig ud fra de andre læringsplatforme, vi har 
testet”

Lene Ejsing Drost
Lærer og PLC-konsulent, Tingagerskolen Faaborg-Midtfyn

“For os er der ingen tvivl om, at MoMo er den lærings-
platform, der er lettest at anvende, og som passer 
bedst til skolens hverdag”

Tine Kristiansen
Skoleleder, Th. Langs Skole Silkeborg

Kommuner, der har valgt  
MoMo, i foråret 2017:
• Faaborg-Midtfyn
• Odder
• Ikast-Brande
• Læsø

Vil du vide mere om læringsplatformen MoMo, så send  
os en mail på learning@systematic.com eller læs mere  
på www.systematic.com/momo

Skift til den læringsplatform,  
lærere og elever er glade for!

Folkeskolen_Annonce_Juni2017_93x261_V03.indd   1 12/06/2017   14.48
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læringsrum i det grønne.

17 24 26

STOP  
PROJEKTITIS!

Drop kængurupædagogik og  
puljepenge, og lad os tage ansvar 

for egen skole. Lærerformand  
Anders Bondo Christensen og  
Skoleledernes formand, Claus  

Hjortdal, gør op med kommunal  
projektitis.

T E M A :

Læseeksperten 
er en kvinde

Kønsfordelingen er 
helt skæv, når det 
gælder læsevejle-

dere og -konsulenter 
i skolen.
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Fire ud af ti skoler bruger tolærerordning, viser ny undersøgelse. 
Strandvejsskolen i København har i år kørt med to lærere i alle klasser 
og fortsætter næste år. Det gavner det faglige miljø,  mener både lærere 
og elever.

TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

FOTO LARS JUST

Strandvejsskolen på Østerbro i København 
er en af de skoler i landet, der har to lærere 
i klasserne i nogle timer. Og det er blevet en 
populær ordning, viser en ny undersøgelse 
fra Danmarks Lærerforening. 

På landsplan har fire ud af ti skoler valgt 
at benytte sig af folkeskolelovens paragraf 16b 
og konverteret den understøttende undervis-
ning til to voksne i klasserne – også kendt som 
tolærerordning. Lærerforeningen har spurgt 

tillidsrepræsentanterne på 1.265 skoler, og 42 
procent svarer ja til, at deres skole har tolæ-
rerordning i skoleåret 2016-2017. 

Generelt er der ifølge tillidsrepræsentan-
terne flest klasser på mellemtrinnet og i ud-
skolingen, der er omfattet af konverteringen. 
Den gennemsnitlige andel af understøttende 
undervisningstimer, der bliver konverteret til 
tolærerordning, er højest på mellemtrinnet – 
her bliver 30 procent af den understøttende 
undervisning konverteret. I udskolingen er 
det 27 procent, mens det blot er 18 procent i 
indskolingen. 

»Jeg synes, det er flot, at fire ud af ti sko-
ler bruger tolærerordning. Især når vi ved, 

at det i mange kommuner har været svært 
for skolerne at få lov«, siger Bjørn Hansen, 
formand for uddannelsesudvalget i Danmarks 
Lærerforening. 

»Det er godt, at så mange lærere løfter 
opgaven, og det vil give nogle værdifulde 
resultater at bygge videre på. Jeg håber selv-
følgelig, at vi får at se, at tolærerordningen 
højner det faglige niveau, og at eleverne trives 
bedre«, siger Bjørn Hansen. 

Økonomisk ekstra satsning
Strandvejsskolen kører med to lærere på 
andet år. Det begyndte i fjor som et forsøg i 
udskolingsklasserne, og i år har ordningen 
omfattet alle skolens 1.-9.-klasser. Samtidig 
blev skoledagen forkortet med én time om 
ugen. 

Med to lærere i nogle af timerne har skolen 
valgt at praktisere udviklingssamtaler og un-
dervisning samtidig. Én lærer er fokuslærer og 
fører udviklingssamtaler med eleverne, mens 
den anden lærer klarer selve undervisningen. 

  Fokussamtaler centreret om 
elevens faglige udvikling. Det er 
den måde, som Strandvejsskolen 
anvender tolærerordningen på. 
Formålet er at inddrage eleverne 
– og forældrene – og sætte indi-
viduelle mål for den enkelte elev. 

  Fokussamtalerne er med til at 
motivere eleverne ved at lade 
dem blive hørt og set. Lærerne 
har fået forskelligt materiale om 
fokussamtaler, blandt andet John 
Hatties feedbackmodel, men 
materialet er alene til lærernes 
inspiration – den enkelte lærer 
bestemmer selv, hvordan samta-
lerne gennemføres. Hver samtale 
afsluttes med et referat. 

  Fokussamtalerne ligger altid i 
forbindelse med faglig fordybelse 
eller som en del af den under-
støttende undervisning. Ud-
gangspunktet er ti samtaler om 
året per elev. Eleven og fokus-
læreren afvikler samtalerne under 
fire øjne i et separat rum.

Sådan bruger Strandvejsskolen de to lærere

TO LÆRERE  
     SER BEDRE  
  END ÉN
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Fokuslærer Leo Kristensen 
holder udviklingssamtale 
med Clara Joanna-Elisabeth 
von Rönne, mens de andre 
elever i 8. a på Strandvejs-
skolen har undervisning. »I 8. 
og 9. klasse taler vi også om 
uddannelsesparathed, valg 
af ungdomsuddannelse – og 
her skal eleverne have hjælp 
til afklaring«, siger han.

Ofte taler vi sammen 
om det sociale først. 
Når det sociale  
fungerer, og du  
falder til, så bliver  
det faglige også  
meget stærkere.
Clara Joanna-Elisabeth von Rönne
Elev på Strandvejsskolen

Souschef Michael Jørgensen fortæller, at 
der er enighed blandt elever og lærere om, at 
det er en god ordning, som skolen derfor fort-
sætter næste skoleår: »Vi evaluerede på det i 
fjor, og der var stor tilfredshed. Så vi vil gerne 
køre videre, og derfor har vi kortere skole-
dag, fordi det ellers ville koste os for mange 
penge«, siger Michael Jørgensen.

Til at begynde med var tolærerordningen 
finansieret af skolens eget budget og nogle 
penge, skolen har fået, fordi den er med i et 
projekt, der handler om at fastholde eleverne 
i udskolingen.

»Vi har ikke gjort det for at korte skoleda-
gen, vi har gjort det, fordi vi gerne vil afholde 
fokussamtaler, og vi kan se, at det højner ni-
veauet og kvaliteten i undervisningen«, siger 
Michael Jørgensen. 

Eleverne bliver set og hørt
Leo Kristensen underviser i matematik og re-
ligion i 8. klasse på Strandvejsskolen. Han er 
ikke i tvivl om, at tolærerordningen er en stor 

gevinst for både elever og lærere: »Jeg synes, 
det fungerer rigtig godt. I fokussamtalerne er 
der tid til at tale med eleverne, og vi åbner op 
for en fortrolighed«. 

Også dansklærer Stine Mørch, der under-
viser i udskolingen, oplever, at tolærerordnin-
gen og fokussamtalerne har en positiv effekt 
på elevernes faglige niveau og deres trivsel. 
Hun arbejder meget med lærer-elev-relatio-
nen i samtalerne.

»Jeg starter med at spørge eleverne, om 
der er noget, de har på hjerte, så vi får ’ryd-
det op i rummet’. Så ser vi på målene fra 
sidst. Måske er der plads til et nyt mål, det er 
meget individuelt«, siger Stine Mørch.

Efterhånden er eleverne blevet så drevne, 
at de er gode til at reflektere over egen udvik-
ling og læring: »De kan sætte ord på det og 
forholde sig til, hvorfor de fagligt rykker på 
nogle områder og ikke på andre«, fortæller 
Stine Mørch. 
hah@folkeskolen.dk
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          ROLLESPIL  
RYSTER ALLE 
    SAMMEN 

TEKST: ESBEN CHRISTENSEN  •  FOTO: SIMON JEPPESEN

I Varda har nogle deltagere meget mar-

kante og imponerende udklædninger 

som ork, skyggekriger eller elver, andre 

tager det mere roligt og nøjes med et 

sværd.

Lærer Mette Sams spiller ork-

prinsessen Valdis – en central 

figur, som rollespillets handling 

er knyttet op om.
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Hvad er  
Varda?
• Kongeriget Varda findes én uge om året. Det 

foregår uden for skolens skolefritidsordning, 
der har et godt skovbryn til eventyr. Hele ugen 
er undervisningen i indskolingen aflyst fra 
klokken 12, og både lærere og pædagoger er 
med i rollespillet. 

• Handlingen består af en række forskellige fort-
ællinger: Nogle skal giftes – andre hentes op af 
dødsriget. Der skal skaffes magiske genstande 
og andre nøgler for at få den planlagte fortæl-
ling til at glide. Indimellem angriber skyggekri-
gerne riget, og drabelige kampscener udspilles.

• I Varda er også en række værksteder og mulig-
heder for at fordybe sig i projekter. Der bliver 
bagt snobrød, formet fedtsten og kreeret lykke-
amuletter. 

En uge om året opstår landet Varda på Viby Skole. Her  

flyder det sociale, faglige og didaktiske sammen i en uges  

rollespil, der styrker børn og voksnes fællesskabsfølelse.

          ROLLESPIL  
RYSTER ALLE 
    SAMMEN 

TEKST: ESBEN CHRISTENSEN  •  FOTO: SIMON JEPPESEN

Der er plads til både de vilde og 

de børn, der går mere forsigtigt til 

værks. Og så er der altid plads til 

hvile og eftertanke.

»Varda, Varda, Varda, Varda« 
– elvere, mennesker og orker banker deres 
sværd mod skjoldene i samme rytme som 
råbene. Samtidig begynder advarselshornet 
at gjalde: Skyggekrigerne angriber.

I landet Varda er frygten, den frydefulde 
eufori og kampgejsten ægte som den lugt af 
snobrød bagt i åbne flammer, der hænger i 
skovbrynet. Men de ægte følelser får frit spil 
i en opfundet verden: Det er indskolingsele-
ver, lærere og pædagoger fra Viby Skole ved 
Aarhus, der lever i sagnlandet Varda, hvor 
rollespil og slagsmål er på skoleskemaet.

Og der bliver gået til den: Børnene ved, at 
hvis de rejser sværdet mod en skyggekriger, 
så bliver det mødt af angribernes våben. 
Udvekslingen af slag går begge veje – også de 
voksne skyggekrigere får mange hug. Efter 
en håndfuld minutters intens slagudveksling 
trækker fjenden sig tilbage. Det er hele Varda, 
der har smidt skyggekrigerne på porten.

»Den her gang var jeg fandeme ikke bange 
for dem«, siger en eksalteret dreng, da tingene 
er ved at falde ned igen. Andre græder. Får 

trøstende ord. Voksne og børn, der sammen 
kæmpede mod skyggekrigerne, deler deres 
oplevelser og får dem sat i perspektiv. Nogle af 
de mindste – der har holdt sig ude af kampene 
– har godt af at blive mindet om, at selv om 
skyggekrigerne ser drabelige ud med masker 
og maling i ansigtet, så er det altså bare de 
kendte lærere og pædagoger, der er klædt ud.

Aktantmodel i 2. klasse
En helt central karakter i Varda er orkprinses-
sen Valdis. Hun bliver spillet af Mette Sams, 
der er lærer i indskolingen. Valdis har altid 
et følge af børn, der hænger i hendes skørter. 
I år skal Valdis have sin afdøde mand, orken 
Eradash, ud af dødsriget, og rundt om hende 
skrider historien frem. Nogle af udfordringer-
ne er kendt fra fantasygenren, og karakte-
rerne låner træk fra religionernes mytologi. 
En er for eksempel »lidt ligesom Loke – svær 
at regne med«. Det er hos Valdis, eleverne 
er, hvis de vil hænge på hovedfortællingen i 
rollespillet. Den røde tråd fylder mest for de 
ældste elever, mens de yngre suger indtryk 
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til sig og bruger tid på at finde ud af, hvordan 
det er at være i Varda.

»Det handler meget om at mærke efter: 
Hvor går deres grænser? Det lærer de i kamp, 
hvor meget kan de holde til, og hvor meget 
har de lyst til at kunne holde til. Vi bruger 
det, når matematikøvelserne bliver svære: 
Find din indre kriger frem, og giv det en 
skalle«, siger Mette Sams. 

Der er en glidende overgang mellem det 
sociale, faglige og didaktiske, når Varda er på 
skoleskemaet. Oplevelserne fra eftermidda-
gen i Varda bliver næste formiddag gjort fæl-
les for eleverne i undervisningen. Historien 
bliver gennemgået og for eksempel sat ind i 
en aktantmodel.

»Jeg underviser i 2. klasse, og der er ak-
tantmodellen normalt for kompliceret, men 
fordi de selv er med i legen, så giver det me-
ning for dem. Man kan også bruge genretræk 

fra fantasygenren: Valdis har fem ting, hun 
skal finde for at få noget til at gå i opfyldelse«, 
siger Mette Sams.

Alligevel kigger hun uden for den faglige 
undervisningsvirkelighed, når hun skal pege 
på rollespillets største force.: »Det giver 
rummelighed og et tilhørsforhold. Uanset 
om man spiller med eller imod hinanden, 
så samles man i en flok, når skyggekrigerne 
kommer. Det sammenhold, man får på tværs 
af klasserne, er kernen i Varda«.

Færre konflikter i skolen
Skoven er lidt smattet, den dag Folkeskolen er 
på besøg. Derfor trækker AKT-lærer (adfærd, 
kontakt, trivsel) Michael Tagesen på sin 
festivalerfaring og spreder flis ud i skovbun-
den. Han er ikke klædt ud, men er med som 
støtte for de elever, der hører til i AKT-regi. 
Man kunne frygte, at de mange kampe med 

legetøjssværd ville sætte en masse konflikter i 
gang, men det er ikke tilfældet.

»Nogle af de elever, jeg har hos mig, der 
ellers har det sværest, har jeg set ovre i kamp. 
De accepterer bare, at de er blevet ramt – tæl-
ler og er med igen. Jeg tænkte ellers, at der 
kunne komme problemer, men de finder ud 
af det«, siger Michael Tagesen og fortæller, 
at konfliktløsningerne i Varda også bruges i 
resten af skoleåret.

»De sluger nogle kameler, fordi de bare vil 
være en del af fællesskabet, og det er fedt at 
se, at de kan det. Når der en anden gang op-
står konflikter, så kan vi spørge: Hvad gjorde 
du i Varda, og hvorfor var det ikke et problem 
der?« siger Michael Tagesen.

»Helle ved Helle«
Det Fredelige Tårn er helt specielt: Hvis skyg-
gekrigerne bare sætter deres fod på Det Fre-

Ideen til Varda opstod, da både børn og voksne 

blev trætte af skolefritidsordningens faste vi-

kingeuge. En mandlig pædagog klædte sig ud 

som sort kriger – og skyggekrigerne var født. 
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delige Tårn, bliver de til sten. Det er stedet, 
hvor elever, som synes, kampen er for meget, 
kan søge hen og finde fred hos »Moder Jord«. 
Hun bliver spillet af Helle Gejel, der til daglig 
arbejder som pædagog. 

»Der er helle ved Helle. Så jeg har altid en 
flok børn hængende«, siger hun. Moder Jord 
peger også på fællessskabet som den store 
force ved Varda: »Alle børn er alles. Det er 
ikke bare mine kontaktbørn eller de andre 
børn, der har et forhold til mig«, siger Helle 
Gejel, hvorefter hun bliver afbrudt i inter-
viewet: 

»Helle, jeg har ondt i maven«, siger en lille 
ork. »Er det, fordi du mangler mad – eller 
fordi du er lidt spændt?« spørger Moder Jord. 
»For spændende«, svarer orken. »Så bliv bare 
her hos mig. Her sker der ikke noget«, svarer 
Moder Jord og glider tilbage i interviewet:

»Det er også aldersintegration på smukkeste 

vis. Vi ser, at de børn, der har det svært i klasse-
rummet, stortrives herovre«, siger Helle Gejel.

Hun blev Moder Jord, fordi hun alligevel 
ikke lavede andet end at gå og berolige børn, 
for hvem den nye verden var for overvæl-
dende. Så kunne man lige så godt opfinde 
mytologien omkring karakteren Moder Jord 
og Det Fredelige Tårn.

Helle Gejel synes, at det giver særlig god 
mening, at lærerne er med i rollespilsuniver-
set, der i høj grad foregår på fritidspædagogik-
kens præmis.

»Efter skolereformen er det ofte os pædago-
ger, der er kommet ind i skolen, men efter at vi 
flyttede undervisningen herned efter middag, 
har det været integreret i indskolingslærerteam-
ene også. Det handler jo også om at finde ud 
af, hvad pædagogerne og lærerne hver især er 
gode til«, siger Helle Gejel. 
esc@folkeskolen.dk

Det tærer på kræfterne at holde det 

onde i ave. Så er det godt og trygt at 

søge helle hos Moder Jord spillet af 

skolepædagog Helle Gejel.

5 trin til godt 
samarbejde
Danmarks Evalueringsinstitut (Eva) har undersøgt, 
hvornår samarbejdet mellem lærere og pædagoger 
fungerer godt i undervisningen. Undersøgelsen konklu-
derer blandt andet, at der er en positiv sammenhæng 
mellem det velfungerende samarbejde og det faglige 
og trivselsmæssige udbytte samt læringsmiljøet. 

Eva peger på fem elementer, der er særligt kendeteg-
nende for det velfungerende lærer-pædagog-samar-
bejde ude på skolerne:

1 Der er klarhed over faggruppernes roller og 
mulige bidrag, så begge gruppers faglighed 
og kompetencer bringes i spil. 

2 Lærere og pædagoger planlægger og  
evaluerer undervisningen i fællesskab. 

4
Lærere og pædagoger giver hinanden spar-
ring, og begge parter oplever, at de udvikler 
deres faglighed i samarbejdet. 

5 Begge parter betragter hinanden  
som ligeværdige i samarbejdet. 

4 Ledelsen bakker op om og  
leder samarbejdet. 

Kilde: »Lærere og pædagogers samarbejde om undervisnin-
gen« – hele rapporten kan læses på eva.dk.

Der bliver skabt relationer og fælles-

skab på tværs af årgange og  

professioner. Her er lærer Mette Sams 

i gang med danseundervisning.
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Varda var tidligere udelukkende i skolefri-
tidsordningsregi, men efter skolereformen 
kiggede skolen efter områder, hvor både fæl-
lesskabet og den faglige udvikling var i spil. 
I den forbindelse var Varda oplagt, fortæller 
skoleleder Henrik Kallestrup.  

»Overordnet handler det om fællesskab, 
og så er der en masse underemner – læring 
i de forskellige fag, kampkultur og i det hele 
taget at være ude og få oplevelser, det gør, at 
det er noget, man husker«, siger Henrik Kal-
lestrup.

Det er en gevinst for eleverne, at de får 

mulighed for at opdage og vise nye sider af 
sig selv, når de spiller i Varda. Men den fælles 
uge med rollespil har også vist sig at være en 
arena, hvor skolens medarbejdere kan vise 
aspekter af deres forskellige fagligheder.

»Man kan som pædagog vise, at man har 
blik for relationer, eller man kan tage en nar-
rativ rolle og spille skuespil, som kan bruges i 
andre sammenhænge også. Lærerne får vist, 
at vi har faglige mål med undervisningen. 
Sådan en uge, hvor alle byder ind, hjælper 
samarbejdet i de øvrige uger også«, siger Hen-
rik Kallestrup.

Fremmer det faglige og sociale
Lisa Gjedde er professor ved Institut for 
Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet og 
forsker i rollespils læringssammenhæng. Hun 
fortæller, at rollespil stimulerer forestillings-
evnen og er med til at udvikle evnen til at 
tænke abstrakt, og hun kan godt forstå, at læ-
rere og pædagoger er begejstrede for Varda:

»Når man arbejder med forskellige roller 
og indlevelse, udvikler man sin evne til at 
indtage mange perspektiver og sin sans for 
empati. Det er vigtigt for det sociale liv i klas-
sen. Og når man har et rollespil med normer 
og regler og et narrativt indhold, så formår 
man at gøre det tydeligt, hvad det er for 
nogle situationer, som eleverne er i. For nogle 
elever er der måske ikke en automatisk forstå-
else og respekt for, hvad skolen er. Rollespil-
let kommer med en klart defineret ramme, 
og det giver eleverne noget meget konkret at 
forholde sig til«, siger Lisa Gjedde. 

Hun kan godt genkende lærer Mette Sams’ 
beretning om, at aktantmodellen og andre 
faglige begreber kan begribes i rollespillet af 
elever, der ellers ville have haft svært ved at 
forstå dem.

»Den læringssituation, som eleverne er i, 
bliver mere meningsfuld for dem, fordi det er 
bygget op på et narrativ. Det er lettere at dan-
ne en relation til de begreber, man tilegner 
sig. Og forskning viser, at man husker bedre, 
hvis man kan koble det, man lærer, til en nar-
rativ situation«, siger Lisa Gjedde. 
esc@folkeskolen.dk

»Lærere og  
pædagogers  

forskellige  
fagligheder byder  

ind og giver  
perspektiver«.

Henrik Kallestrup
Skoleleder på Viby Skole

LÆRERE OG PÆDAGOGER    
FINDER HINANDEN I LEG

Lærere og pædagoger op-
dager, hvad de hver især er gode 
til, når de samarbejder om  
rollespil, siger skoleleder. 

L Æ R E R / PÆ DAG O G

Undervisningen i Varda fore-
går på fritidspædagogikkens 
præmisser. Her er lærer Mette 
Sams (til højre) og initiativ-
tager til rollespillet Annette 
Ladefoged Schiønning i fuldt 
orkornat.

1

NAVN SKOLEKLASSE

Udgivet i et samarbejde 
mellem Røde Kors og Pilot Film 

Udarbejdet af Marie Rønn 
og Kirsten Christensen-Dalsgaard

nyt materiale der forener skole og hjem  
omkring barnets skolestart

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

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

Zak i Skole er støttet af Forsknings- og Velfærdsfonden for  
Pædagoger og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

hjemmeside med film 
af Jeppe og Marie fra 

DR’s Lille Nørd

Bogen berører tematikker som:
- barnet selv og skolens nye verden  
- søvn, mad og motion
- sociale kompetencer
- fællesskab og inklusion  
- hvordan man lærer  
- at være selvhjulpen
- hygiejne
- førstehjælp i børnehøjde

Zak i Skole tager udgangspunkt i historier og 
opgaver om rumvæsnet Zak, der dumper ned i 
en skole for at lære noget og for at få gode venner. 

Gratis 
materiale til 
børnehave-

klassen
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Han er selvsagt ret ung. Til job-
samtalen sagde han: »Hvis du som 

leder vil noget, er det mig, du skal ansætte«. 
Han underviser i matematik og er stensikker 
på, at alt det, han oplevede i praktik, det kan 
han gøre meget bedre. På den måde ser han 
sig som en revolutionskæmper. Han er ideo-
logisk, vil forandre noget og sætte sit aftryk 
på klassen, og det kan både gå godt og skidt. 
Alle går og venter tavst på, at nogle af de
ældre får ram på ham. Han bor i en delelejlig-
hed med sin ven, der studerer jura, og det 
passer ham fint at leve frit og billigt.

Sådan ser eleverne ham:  
Han er den sidste samurai og klar til kamp.

Her skal han på sommerferie:  
Han tager på Roskilde Festival. For det har 
han og hans venner gjort altid, og de vil gøre 
det i nogle år endnu. Lige indtil han deltager i 
nøgenløbet og opdager, at en af de kvindelige 
forældre fra hans klasse kigger på. Så holder 
han op.

TYPOLOGI

Kender  
du typen?
Rejser du til Normandiet for at se forladte slagmarker eller 

til Paris for at gå i Gertrude Steins fodspor? På sin datters 

københavnske folkeskole har Flemming Møldrup fra DR-

programmet »Kender du typen?« opdelt lærerne i fire typer. 

Vi har bedt den tidligere reklamemand om at dele dem med 

jer. Læs med her, hvordan du og dine kolleger bor, opfattes 

af eleverne, og hvor I rejser hen på sommerferie.

 TEKST: EMILIE PALM OLESEN • ILLUSTRATION: RASMUS JUUL

Frisk fra  
seminariet-typen
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Hun er i konstant tvivl om valget 
mellem nødhjælpsarbejde og fol-

keskolen. Hun er glad for situationen, men 
ærlig talt endte hun mest i folkeskolen, fordi 
det er næsten umuligt at få job hos en ngo. 
Hun er kreativ og har billedkunst som et af 
sine fag. Ud over det er hun nok AKT-vejleder 
(adfærd, kontakt, trivsel) og klasselærer i 
indskolingen. Hun bor i lejlighed, men har 
helt sikkert et kolonihavehus. Hun datede på 
et tidspunkt en tømrer, og sammen malede 
de huset i en kreativ, men mærkelig farve.

Sådan ser eleverne hende: 
En lille smule skør og bestemt ikke bange for at 
møde op med en fjollet hat.
 
Her rejser hun på sommerferie: 
Hun skal til Marokko og tager sine ferieople-
velser med hjem og bruger dem aktivt i klas-
sen – i meget lang tid fremover. Hendes læ-
rerkolleger vil heller ikke være i tvivl om, at 
hun har været langt væk, for hun får sig nog-
le hennatatoveringer på hånden (måske beg-
ge) som bevis. Hun vil ikke på all inclusive, 
men heller ikke for langt ud, så hennafarven 
er et vigtigt signal om, at hun har haft et 
nært forhold til lokalbefolkningen.

Typen, der tit bliver irriteret på type 
A. De unge er generelt irriterende, 

for de minder ham om sig selv. De har bare 
ikke prøvet at skulle omstille sig, så derfor har 
han ikke rigtig respekt for dem. Han har ople-
vet utallige ledere med fine ideologiske ideer 
for skolen, men ingen er nogensinde kommet 
igennem med noget, så nu preller ideologier 
af på ham. På lærerværelset drikker han mest 
kaffe med sine alderssvarende kolleger, for de 
var der, dengang der var to meter sne om 
sommeren, og læreren bestemte over elever-
ne. Han tager sit job meget alvorligt og ser sig 
som en distingveret mand. Han bor i bunden 
af et villakvarter, der altid bliver oversvømmet, 
når det regner. Han er i konstant dialog med 
kommunen om at få skaderne erstattet.

Sådan ser eleverne ham: 
Som en gammel, brysk bokser,  
der skubber til dem.

Her skal han på sommerferie:  
Han skal til Normandiet og se slagmarker fra 
anden verdenskrig. Sidste år var han og konen i 
Polen for at se Auschwitz. Konen er ærlig talt 
træt af det og vil gerne til Paris næste sommer.

Også kendt som gevandttypen. 
Hende her klæder sig ofte bo-

hemeagtigt, og hun bærer altid en notesbog 
med sig, fordi der er digte, der skal skrives. 
Hun er glad for sit arbejde, men hun ved in-
derst inde, at hun er der på lånt tid. Hun er 
en digter og en musiker, der bare ikke har 
fået noget på gaden endnu, og derfor ser hun 
sig som en nutidens Gertrude Stein. Hendes 
bogreol er desuden farvekoordineret, fordi 
livet er skønt, og hendes yndlingscitat er 
Oscar Wildes: »Never love anyone who treats 
you like you’re ordinary”.

Sådan ser eleverne hende:  
Gertrude Stein er ikke helt ved siden af; små-
sur, tvær, ikke helt forløst.

Her skal hun på sommerferie:  
Hun rejser til Paris for at besøge verdens 
mest berømte boghandel, hvor hendes gamle 
venner, som hun identificerer sig mere med 
end jer på lærerværelset, hænger ud: 
Heming way, James Joyce og selvfølgelig 
alteregoet Gertrude Stein. Med muleposen 
fyldt af bøger herfra får hun langs Seinen 
tænkt de dybe tanker, der gør hende klar til 
at skrive digtsamlingen færdig.

Nødhjælp eller  
folkeskole-typen

Jeg har været  
her i lidt over  
20 år-typen

Jeg er her bare,  
til jeg udgiver min  
digtsamling-typen

F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 1 7  /  15 

149525 p14-15_FS1217_lærertyper.indd   15 19/06/17   09.00



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

FLERE END 6.700  
MATEMATIKLÆRERE  
ER ALLEREDE  
TILMELDT. ER DU?
Tilmeld dig  
netværket  
Matematik  
og følg med i  
debatten om  
dit fag. 

folkeskolen.dk/matematik
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 K ommunalpolitikerne og skolefor-
valtningerne tager ikke deres egne 
skoler med på råd, når de igangsætter 
obligatoriske projekter for skolerne. 

Projekterne indeholder tiltag, som kan betyde 
store pædagogiske forandringer og typisk 
også kursusgange for personalet. 

Det viser en rundspørge, som fagbladet 
Folkeskolen har foretaget blandt 75 af Lærer-
foreningens kredsformænd og 220 skolele-
dere. Her svarer størstedelen af både lærere 
og ledere, at de bliver holdt udenfor, når 
kommunen vælger projekter for skolerne. 
Undersøgelsen, som blev præsenteret i sene-
ste nummer af Folkeskolen, viser også, at sko-
lerne er ved at drukne i projekter, som ofte er 
spild af penge og tid. 

Otte ud af ti af de lokale lærerkredse sva-
rer i rundspørgen, at de slet ikke eller kun i 
mindre grad er blevet inddraget i udvælgelsen 
og implementeringen af kommunens projek-
ter. Hos skolelederne er det lige over halvde-
len, som svarer, at de slet ikke eller kun i en 
mindre grad er blevet inddraget. 

Når kommuner sætter gang i projekter på deres folkeskoler,  
sker det ofte uden at tage lærere og skoleledere med på råd.  
Det viser en undersøgelse fra fagbladet Folkeskolen.

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  O G  E M I L I E  P A L M  O L E S E N

Kommuner  
driver skole 
uden om  
skolerne

Kommuner  
driver skole 
uden om  
skolerne

Og det er ikke vejen at gå, mener både læ-
rerkredse og skoleledere. Især blandt lærerne 
er utilfredsheden over den manglende ind-
dragelse stor – her er tre ud af fire lærerkreds-
formænd utilfredse med, hvor lidt lærerne 
bliver taget med på råd.

Minister: Advarselslamperne blinker
Billund Lærerkreds siger i undersøgelsen, 
at der er »for mange ovenfrakommende 
projekter«. Også Silkeborg Lærerkreds 
ønsker større indflydelse på de kommunale 
projekter på skolerne. Tidligere diskuterede 
kommunens forvaltning skoleudvikling i et 
pædagogisk udvalg med blandt andet den 
lokale lærerforening. Men skolechefen ned-
lagde udvalget, så nu snakker forvaltningen 
i højere grad med de pædagogiske centre på 
skolerne.

»Det gør, at det er svært for os at holde 
styr på, hvilke projekter der er. Nogle gange 
er det helt tilfældigt, at jeg opdager, at kom-
munen har startet et nyt projekt«, siger lærer-
kredsformand Niels Jørgen Jensen. 

SKOLELEDERE:

Ja, i alle 10 %

Ja, i de fleste  
36 %

I mindre grad 
31 %

Nej 21 %

SVARPROCENT  17 

Har du været inddraget i udvælgelse  
og implementering af projekter?

LÆRERKREDSFORMÆND:

Ja, i alle 7 %

Ja, i de fleste  
11 %

I mindre grad 
33 %

Nej 49 %

SVARPROCENT  77 

Har du været inddraget i udvælgelse  
og implementering af projekter?
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Næsten halvdelen af landets kommuner tilføjer 
 ekstra mål for deres skoler ved siden af de nationale, 
viser Folkeskolens undersøgelse. Det har nærmest  
udviklet sig til en konkurrence om at indføre flest 
mål, mener en forsker. 
T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  O G  E M I L I E  P A L M  O L E S E N   ·   I L L U S T R A T I O N :  M I S S  L O T I O N 

Kommunerne  
lægger egne mål  
oven i de obligatoriske

»V ores elever skal rykke mindst ét ka-
rakterpoint op i gennemsnit«, »Vores 
elever skal være blandt de ti bedste i 
landet«, »Vores elever skal være lige 

så gode i tysk, som de er i engelsk«. 
Sådan lyder nogle af de mål, som kom-

munerne sætter for deres skoler. Og de lokale 
mål er udbredt. 44 procent af kommunerne 
har mål ud over de nationale, viser Folkesko-
lens undersøgelse, hvor 62 skolechefer har 
fortalt om deres kommune. 

Folkeskolen skrev i forrige blad om de 
mange projekter, som kommunerne sætter i 
gang på deres skoler for at indfri mål og krav 
i folkeskolereformen. Ved siden af dem indfø-
rer kommunerne også selv mål for skolerne, 
viser undersøgelsen. 

KL: Kommuner viser ansvar med mål 
I kommunernes interesseorganisation, KL, 
mener udviklingsdirektør Arne Eggert, at de 
ekstra mål giver god mening.

»Når kommunalbestyrelserne vedtager 
ekstra mål, så er det for at sikre, at udviklin-
gen går i den rigtige retning på de specifikke 
områder, hvor der for eksempel kan være 
særlige udfordringer. Det viser, at man tager 
politisk ansvar lokalt«, svarer Arne Eggert. 

Men der skal være balance mellem fornuft 
og udvikling, erkender han. »Det betyder selv-
følgelig ikke, at man ikke skal være optaget af, 
at det er kloge mål, man sætter, som bidrager 
til udvikling. Det er mit klare indtryk, at kom-
munerne er optaget af denne balance«, siger 
han i et skriftligt svar til Folkeskolen.

Undervisningsministeriet har kritiseret 
kommunernes mål for at være udtryk for 
kommunal overstyring. Departementschef i 
Undervisningsministeriet Jesper Fisker ud-
talte ved en konference i starten af året, at de 
ekstra mål kan ende i et »målhierarki«, selv 
om folkeskolereformen ifølge ham skulle have 
ført til en afbureaukratisering. 

Forsker: Reform presser kommunerne 
Ifølge lektor ved Danmarks Institut for Pæ-
dagogik og Uddannelse Lejf Moos er reform-
retorikken fra landspolitikerne katalysatoren 
bag de kommunale mål.  
     »Kommunerne indfører målene på grund af 
hele retorikken omkring reformen, også selv 
om den kun indeholder tre mål. Reformen 
blev lanceret med et budskab om, at nu skal 
kommunerne tage sig sammen«, siger han.

Lejf Moos er derfor ikke enig i, at der skulle 
ligge en afbureaukratisering i folkeskolerefor-
men: »Reformen skulle ‘implementeres’, ikke 
‘fortolkes’. Alt det pres har fået kommunerne 
til nærmest at gå i konkurrence om, hvem der 
kan indføre flest mål og initiativer«, siger han.

Lærerformand: Mål giver forkert fokus
I Roskilde Kommune blev der i forbindelse 
med implementeringen af reformen nedsat 
et udvalg med borgmester Joy Mogensen 
(Socialdemokratiet) for bordenden. Her blev 
det besluttet, at 0.-klasserne ved reformens 
begyndelse skulle ligge blandt de ti bedste 
kommuner målt på elevernes afgangskarakte-
rer til den tid.

Det bekymrer Undervisningsminister 
Merete Riisager, at kommunerne igang-
sætter store projekter på deres skoler 
uden at inddrage skolens personale. »For 
mig er der altid en advarselslampe, der 
blinker, hvis lærere og ledere ikke er ind-
draget og ikke forstår meningen med de 
indsatser, der gennemføres«, siger hun i 
en skriftlig kommentar. 

KL: Nogle projekter kræver ikke ind-
dragelse
Men der kan være gode grunde til, at 
kommunalpolitikere og skoleforvaltninger 
ikke tager lederne og lærerne med på råd, 
påpeger KL. 

»Det kommer jo an på det konkrete 
projekt. Nogle gange er inddragelse 
afgørende, men andre gange giver det 
ikke mening eller kan være udtryk for en 
politisk prioritering. Det må være en indi-
viduel afvejning«, siger udviklingsdirektør 
i KL Arne Eggert i en skriftlig kommentar 
uden at pege på, hvornår der ikke er be-
hov for inddragelse af skolens personale. 

»Jeg tror, at man opnår større ejerskab, 
hvis man sikrer en bred inddragelse, men 
det er altid afhængigt af projektets karak-
ter«, skriver han. 
bje@folkeskolen

epo@folkeskolen.dk

Læs, hvordan nogle skoleledere  
trodser forvaltningens projekter  
for at værne om lærerne, på  
folkeskolen.dk/projektitis.

Skolelederen  
mellem to negle
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Formand for den lokale lærerkreds Peter 
Hansen var sammen med repræsentanter fra 
de øvrige faglige foreninger på skoleområdet 
med i udvalget. Her oplevede han, at udvalget 
havde god indflydelse på emner som bro-
bygning og trivselsarbejdet, men det samme 
gjaldt ikke formuleringen af målsætningen 
om at ligge i topti.

»Målsætningen kom fra forvaltningen eller 
politikerne selv, og så blev den efterfølgende 
godkendt af politikerne. Vi var ikke med til 
at definere den«, fortæller han. Og selv om 
målet ikke retter sig mod skolehverdagen, har 
det alligevel påvirket skolevæsenet og måden, 
der drives skole på i Roskilde, mener han.

»Lederne jubler, når en lærer har fået et 
godt afgangsresultat for sin klasse. Og det 
er også rigtig godt, men der burde være lige 
så meget jublen over, at man har opnået en 
socialt velfungerende klasse gennem et langt 
vedholdende trivselsarbejde«.  

Den lokale lærerformand mener, at kom-
munens mål om at ligge i topti ikke kan stå 
alene. Dertil er målet for ensidigt og for 
simpelt.

Målene er operationaliseret  
i følgende måltal:

Mål 1:  
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og mate-
matik skal stige år for år.
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så 
dygtige, som de kan. Mindst 80 procent af eleverne 
skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

Mål 2: 
Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale 
test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social bag-
grund i forhold til faglige resultater.

Mål 3:
Elevernes trivsel skal øges.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt 
andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Kilde: Undervisningsministeriet.

DE NATIONALE MÅL

»I bund og grund kan alle jo ikke have det 
som målsætning at komme i topti. Jeg så hel-
lere en principiel snak om, hvordan vi kan 
gøre skolen bedre. Som forælder ville jeg da 
for eksempel tænke, at det er vigtigere, at mit 
barn går i en klasse med elever, som trives, 
og hvor lærerne er engagerede«.  

Udvalgsformand: Vil gerne være ambitiøse
Ifølge Claus Larsen (Socialdemokratiet), 
udvalgsformand for skole- og børneudvalget 
i Roskilde Kommune, er det da heller ikke 
skolernes vigtigste opgave at leve op til kom-
munens mål.

»Vi vil gerne være så ambitiøse som muligt 
på vores børns og kommunens vegne. Men 
målet skal ikke være totalt definerende. For 
mig er det lige så vigtigt, at børnene trives«, 
siger han og fortæller, at kommunen heller 
ikke har lagt en plan for, hvis skolerne skulle 
ryge ud af topti:

»Jeg går i hvert fald ikke grædende i seng, 
hvis det skulle ske«. 
bje@folkeskolen, epo@folkeskolen.dk

Allerede samme år som målet blev ind-
ført, lå kommunens afgangskaraktere i topti 
på landsplan. Og her har kommunen ligget 
lige siden med skiftende placeringer.
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»V i ved fra forskningen, at 70 procent af alle projekter 
mislykkes. Det skal man vide, når man sætter projekter 
i verden. Men det ved politikerne ikke«. Konstateringen 
kommer fra skoleledernes formand, Claus Hjortdal, og 

stammer fra en undersøgelse af en Harvard-professor fra 1996. 
Ved sin side har han lærernes formand, Anders Bondo Christen-
sen. Folkeskolen har inviteret de to skoleformænd til en snak om 
den projektitis og de mål, som kommuner lægger oven i skole-
hverdagen foruden Christiansborg-politikernes stærkt omtalte 
folkeskolereform.

 »Når så mange procent af projekterne ikke lykkes, skal man 
passe på, at man ikke får sat noget i gang, som hiver energien ud 
af systemet. Vi har nået et mætningspunkt på mange skoler. Når 
kommunerne jagter det ene projekt efter det andet, bliver sko-
lerne udviklingsresistente«, følger Anders Bondo op. 

 Politikerne har noget at skulle bevise
Claus Hjortdal frygter, at projekterne tager til i omfang i den nær-
meste fremtid med et forestående kommunalvalg i november. 

 »Politikerne har travlt i nogle kommuner. Vi ser desværre 
samme tendens som landspolitisk. Man er valgt fire år ad gan-
gen, og inden for den periode skal man kunne bevise, at man 
har opnået noget. Vi så det med folkeskolereformen, og på sam-

»Vi skal væk fra 
kængurupædagogik, 
hvor vi hele tiden 
hopper fra indsats  
til indsats«, siger 
Claus Hjortdal, for-
mand for Skolele-
derforeningen. 

Drop puljepenge, og lad os tage  
ansvar for vores egen skole, lyder det 
samlet fra lærernes og skoleledernes 
formænd. Anders Bondo Christensen 
og Claus Hjortdal frygter, at styringen 
vil eskalere op til den kommende  
kommunalvalgkamp.
 
T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  O G  E M I L I E  P A L M  O L E S E N  
F O T O :  K R I S T I A N  S O N D E R S T R U P  G R A N Q U I S T

Vi er mere  styret  
 end nogen sinde før

Skoleformænd: 

Vi er mere  styret  
 end nogen sinde før

149525 p16-23_FS1217_Tema.indd   20 19/06/17   14.58



F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 1 7  /  21 

me måde ser vi i kommunerne, at der er nogle, som har travlt 
med også at manifestere sig«.

Otte ud af ti lokale lærerkredse, som repræsenterer lærerne 
ude i kommunerne, svarer, at kommunen trækker projekter ned 
over hovedet på dem, uden at lærerkredsen bliver taget med på 
råd. For skolelederne er det lige over halvdelen, som bliver taget 
med i beslutningsprocessen. 

Lærerne ser sort, når de holdes udenfor
Det har blandt andet fået Anders Bondo Christensen til at 
erklære, at kommunerne helt burde droppe projekter, der er 
obligatoriske for alle kommunens skoler. Claus Hjortdal er ikke 
overrasket over, at lærerkredsene ikke bliver hørt. 

 »I mange kommuner er der siden OK 13 (overenskomstaftale i 
2013, redaktionen) sket en ændring, hvor lærerkredsene inddra-
ges i mindre omfang. Det gør også, at lærerkredsene ser mindre 
positivt på projekterne. For er man ikke inddraget, ser man efter 
fejlene. Det gør skolelederne også«. 

Anders Bondo Christensen mener, at inddragelse er alfa og 
omega. For er man med til at indføre projekter, føler man også 
et medansvar for dem: »Det er derfor, skolelederne ser mere 
positivt på projekterne. For de er i højere grad en del af faste 
mødefora med forvaltningerne. Så de står mere på mål for pro-
jekterne, og derfor er de forpligtet til at være positive«. 

Opgør med kængurupædagogik
Det er ikke kun kommunerne, som sætter projekter i søen 
med hjælp fra puljepenge. Regeringen med statsminister Lars 
Løkke Rasmussen (Venstre) i front har udlovet en pulje på 500 
millioner til 121 skoler, hvis de over de næste tre år kan løfte de 
svageste elever i dansk og matematik fagligt. 

 »Jeg er kæmpe modstander af setuppet med de 500 mil-
lioner og puljepenge generelt. Vi ved, at om præcis tre år går 
indsatserne i stå, fordi der så er nye ting. En ny dagsorden, en 
ny statsminister, der har nye puljepenge. Vi skal væk fra kængu-
rupædagogik, hvor vi hele tiden hopper fra indsats til indsats«, 
siger Claus Hjortdal. 

 Projekterne må derfor ændre kurs, mener Anders Bondo: 
»Vi har siden 2004 sagt, at de mange projekter bør erstattes af 

»Vi skal have vendt 
hele styringskæden på 
hovedet, og her kan vi 
lære noget af frisko-
lerne«, siger Anders 
Bondo Christensen, 
formand for Danmarks 
Lærerforening.

Vi er mere  styret  
 end nogen sinde før
Vi er mere  styret  
 end nogen sinde før
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en koordineret national indsats om et fokus-
punkt ad gangen, som skolerne så kan kon-
centrere sig om«.

Anders Bondo Christensen undrer sig 
over, at mange kommuner eksempelvis har 
valgt at købe det store databårede projekt 
Program for Læringsledelse, hvor ledere, læ-
rere, elever og forældre blandt andet har sva-
ret på en lang række spørgsmål. Ifølge ham er 
projektet nemlig nogenlunde det samme som 
LP-modellen, som blev introduceret tilbage 
i 2007. Det mener han er et eksempel på, at 
kommunerne vælger projekter ukritisk. 

»KL husker tit kommunerne på at tage an-
svar som skoleejere. Kommunalpolitikere og 
forvaltningerne føler sig enormt pressede til 
at have mindst lige så mange projekter, som 
de har på nabokommunens skoler«, lyder det 
fra lærerformanden. 

Claus Hjortdal tilføjer: »Og så skal man 
huske på, at mange konsulenter i forvaltnin-
gen er ansat på tidsbegrænsede kontrakter. 

»Utilstedeligt«
Se Christiansborg-politikernes  
reaktion på kommunernes projektitis 
på folkeskolen.dk/609264.

De skal levere, imens de er ansat, så de kan få 
noget på cv’et«.

Politikerne har fået flere styringshåndtag
Skoleledernes formand er ikke i tvivl om, at 
folkeskolen er mere styret end tidligere.

»Politikerne har fået nogle håndtag, 
som er langt mere nede i praksis, og som 
politikerne både på Christiansborg og ude i 
kommunerne er tossede med, fordi de kan 
gå ud i medierne og sige, at nu har de dre-
jet på nogle knapper, så nu sker der noget«, 
siger Claus Hjortdal og nævner eksempler 
som fraværsprocedure, sund mad, bevægel-
se, eller hvor mange gange på et år en skole 
skal være i kontakt med en virksomhed. 

 »Jo flere mål vi laver, desto mere kan man 
følge op på. Og det genererer igen flere mål. 
Det er en ond spiral, som vi skal have vendt 
rundt«, siger han.

Folkeskolens undersøgelse viser, at tæt på 
halvdelen af kommunerne har indført egne 

mål for deres folkeskoler, og departements-
chef i Undervisningsministeriet Jesper Fisker 
har tidligere udtalt, at han kender til en kom-
mune, som har indført hele 21 mål.

»Det giver ikke nogen mening, at vi har 
kommuner i Danmark, som fra politisk side 
har indført 21 indsatsområder oven i refor-
men. Når man indfører 21 mål, som man skal 
måles og vejes på, så giver det ikke mening. 
Det er hele det system, som vi er voldsomt 
uenige i. Det virker simpelthen ikke«, siger 
Claus Hjortdal.

 Lær af friskolernes selvstyre
»Vi skal have vendt hele styringskæden på ho-
vedet, og her kan vi lære noget af friskolerne. 
De klarer sig jo rimelig godt, må man sige. 
Og det er uden, at der er al mulig kontrol og 
styring ovenfra. I stedet er der en ledelse, 
medarbejdere og en bestyrelse, som tager 
ansvar«. 

Har I som faglige organisationer været gode 
nok til at sige, at det er os, der skal bestemme?

 Claus Hjortdal byder efter lidt betænk-
ningstid først ind: »Det er ikke helt i vores 
interesse at sige det så bastant. Vi har respekt 
for, at der er et politisk niveau og et forvalt-
ningsniveau, som kan have interesser. Men 
det er hele systemet med, at der fra hvert led 
bliver lagt mere og mere på, som vi er vold-
somt imod«. 

Anders Bondo tager over: »Jeg synes, at 
svaret på spørgsmålet er nej. Det har vi ikke 
været gode nok til. Det har været en turbu-
lent tid, hvor det dag for dag lidt har været en 
kamp om at få det til at fungere. Jeg tror, at 
der ligger en enorm styrke i, at vi lokalt i læ-
rerkredsene og lederforeningerne får dyrket 
denne her diskussion«.

»Jeg er enig i det, som Anders siger. Men 
der er altid et men, fordi det her er komplekst. 
Der er også en enorm styrke i, hvis man i en 
kommune bliver enige om et indsatsområde. 
Så kan man tildele resurser eller foretage or-
ganisationsændringer. Ting, som den enkelte 
skole ikke kan«, siger Claus Hjortdal.  
bje@folkeskolen.dk

epo@folkeskolen.dk

Claus Hjortdal og Anders Bondo Christensen er enige om, at der ligger en styrke i, at de lokalt i lærerkredsene 
og lederforeningerne nu får sat gang i diskussionen om projektitis og kommunal overstyring.

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

CMYK S/H

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

gebyrer for at have en lønkonto i Lån & Spar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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Ring til Lån & Spar: 3378 1930
eller book møde på: lsb.dk/dlf

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

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

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

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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Freddy Petersen er idemanden 
bag Skovgårdsskolens 900 
kvadratmeter store udeom-
råde, der blandt andet byder 
på en udendørs skolestue med 
32 siddepladser. 
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AF EMILIE PALM OLE SEN  FOTO: LARS JUST
 
»Vi gik meget op i, at alt skulle være i lod og vater. Men da resultaterne begyndte 
at komme, måtte jeg jo bare acceptere, at det var det ikke«.

For tre år siden begyndte Freddy Petersen fra Skovgårdsskolen i Charlotten-
lund at udarbejde arbejdstegninger til et nyt projekt. Et udendørs læringsrum 
på skolens område, som eleverne skulle være med til at bygge. Helst i vater, men 
Freddy Petersen er tilfreds, på trods af at hegnet er skævt.  

»Det har været imponerende at se, hvor kort der er fra, at man giver eleverne 
en sav, til de har udviklet deciderede håndværkerfærdigheder. De har sans for 
detaljer og robusthed. Og nogle gange er de så ivrige for at komme i gang, at de 
glemmer vaterpasset og at måle helt nøjagtigt. Men det skal være deres park – så 
længe tingene holder og ser nogenlunde pæne ud. De kan godt være stolte«. 

Freddy Petersen underviser i sløjd og matematik og er på den måde den rette 
mand til at lede byggeriet af naturparken. Træet har han fået billigt gennem et 
savværk ved sin ødegård i Sverige, så finansieringen af parken har skolen klaret 
selv plus nogle sponsorater.

»Vi har bygget en skolestue, hvor man kan sidde og lave opgaver, så regnvejr 
er ikke en forhindring. Eleverne elsker at være hernede, fordi det er indhegnet 
og føles som en anden verden. De har været med til at lave det hele, og det 
her er et åndehul for dem. Men de må ikke være hernede uden lærer. Det er et 
læringsrum, ikke en legeplads«, siger han og fortæller, at parken bliver en del 
af skolens pædagogiske læringscenter, hvor lærere får timer til at lave undervis-
ningsforløb i naturparken. 

Ud over en skolestue er her et værksted, et drivhus, en hønsegård og plante-
bede med alverdens grøntsager og krydderier. Her er også en stenovn og en jord-
ovn, så madkundskabslærerne bruger parken en del. Freddy Petersens mål er, at 
naturparken skal bidrage til forståelsen af, hvor vores fødevarer kommer fra.

»Det er fantastisk at være med til at bygge noget op fra starten sammen med 
eleverne. Det skaber sammenhold, og de får fornemmelsen af fødekæde, og at 
de selv har stået for det, der skal på pizzaen. Nu skal jeg sætte dem til at fjerne 
ukrudt ved bedene, og det synes de ovenikøbet er sjovt«. 
epo@folkeskolen.dk

Vater  
eller ej

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 Freddy Petersen, 
sløjd- og matematiklæ-
rer på Skovgårdsskolen i 
Charlottenlund i Gentofte 
Kommune.
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Efterlysning: 
Send flere mandlige  
læseeksperter

Det var slående. Der sad 500-600 mennesker 
i salen, da Kristoffer Wiedemann tidligere på 
året var til præsentation af den nye risikotest 
for ordblindhed. Kun omkring 20 var mænd.

»Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er flere 
mandlige læsevejledere, for det er ikke en 
speciel feminin funktion. Jeg tester klasser 
og enkeltelever, analyserer data, skriver rap-
porter og holder møder med forældre til 
ordblinde børn. Det er ikke opgaver, kvinder 
har patent på«, siger læsevejlederen fra Dans-
borgskolen i Hvidovre.

Alligevel skulle Kristoffer Wiedemann også 
selv have et skub af sin skoleleder, før han op-
dagede, at jobbet som læsevejleder var noget 
for ham. Det er syv-otte år siden.

»Jeg blev glad, for der lå en anerkendelse 
i, at skolen ville give mig en uddannelse, og 
jeg har ikke fortrudt et øjeblik. Jeg har fået et 

område at nørde med, men jeg underviser 
stadig, så mine opgaver er meget varierede«, 
fortæller han.

Landsforeningen af Læsepædagoger re-
gistrerer ikke sine medlemmer på titel, så 
foreningen kan ikke skelne mellem læsevejle-
dere og andre medlemmer med interesse for 
læsning. Men ansvarshavende redaktør for 
medlemsbladet »Læsepædagogen« Lis Pøhler 
er ikke i tvivl om, at langt størstedelen er 
kvinder:

»I 2011 var jeg med til at lave en kortlæg-
ning af læsevejledernes verden for Nationalt 
Videncenter for Læsning. 96 procent af svare-
ne kom fra kvinder. Så ja, der er en overvægt 
af kvinder«.

Lis Pøhler forklarer dominansen med, at 
der er mange kvindelige lærere i folkeskolen, 
og at danskfaget, læsning og elever med sær-
lige behov er typiske interesseområder for 
kvinder.

»Vi skal tilbage til 1960’erne for at finde 
flere mandlige end kvindelige dansklærere. 
Selv om alle lærere har et ansvar for at arbej-

Kvinderne sidder på jobbene 
som læsevejleder og læsekonsu-
lent. Et par af de få undtagelser 
undrer sig over, hvorfor mænd ikke 
finder stillingerne attraktive.

TEKST HENRIK STANEK

FOTO BO TORNVIG
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de med læsning, er det primært dansklærere, 
som gør det. Og dem, der kan det«, siger hun.

Mandlige læseeksperter er populære
I Læsekonsulenternes Landsforening har de 
helt styr på medlemmernes kønsfordeling: 112 
kvinder og fem mænd. Kun to af mændene er 
aktive, og de er begge over 55 år. De tre andre 
er gået på pension.

»At uddanne sig til læsevejleder og søge vi-
dere som læsekonsulent betragter jeg som en 
karrierevej. Den har mænd traditionelt søgt, 
så tidligere var der flere mandlige læsekonsu-
lenter. Men i mine fire et halvt år i foreningen 
har vi haft et generationsskifte. Der er ikke 
mange mandlige læsekonsulenter at rekrut-
tere af, så hidtil har de nye medlemmer været 
kvinder«, siger formand Hanne Sabalic.

Udviklingen ærgrer den ene af de to aktive 
mænd. Carsten Halleby peger på, at flertallet 
af elever med læsevanskeligheder er drenge.

»Indtil for to år siden underviste jeg ord-
blinde elever i vores læsecenter fem timer om 
ugen, og det var drengene glade for, fordi jeg 

også snakkede om fodbold og motorsport«, 
siger han.

Carsten Halleby læste til speciallærer i 
1993 og underviste ordblinde elever. Han ville 
gerne dele ud af sin viden til et større forum 
og blev læsekonsulent i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Her er han stadig.

»Jeg har beholdt jobbet, fordi jeg kan sætte 
aftryk på kommunens skriftsproglige arbejde, 
så flere elever kan udvikle gode læsekompe-
tencer frem for at ende i en ordblindeklasse«, 
siger han og kommer med et bud på, hvad 
der skal til for at tiltrække flere mænd:

»Vi ved fagligt, at det kræver et veludviklet 
skriftsprog at tilegne sig viden, men det per-
spektiv skal også rodfæstes i befolkningen, 
så lærere, læsevejledere og læsekonsulenter 
opnår større status. Det vil heller ikke skade 
med mere i løn«.

For få mandlige dansklærere
Umiddelbart er der ikke noget ved ekspert-
jobbene i læsning, som skulle afskrække 
mænd, mener Lis Pøhler. Så vejen frem er 
flere mandlige lærere. Men hun betragter ikke 
den skæve kønsfordeling som læsevejledernes 
største problem. 

»Mange læsevejledere har opgaver til en 
fuldtidsstilling, men kun fem timer om ugen 
til at løse dem. Og selv om læsevejlederne er 
flittige til at tage på kursus, er flere uddannet 
for år tilbage og har brug for faglig opdate-
ring«, siger Lis Pøhler.

Der skal ikke kun flere mænd ind på lærer-
uddannelsen. De skal også vælge dansk i ind-
skolingen frem for dansk i udskolingen, me-
ner Hanne Sabalic. Det kræver et opgør med 
den prestige, der kan være forbundet med at 
arbejde med litteratur, genrer og skriftlighed 
frem for læsning i begynderundervisningen.

Skal det lykkes, må billedet ændres, så 
mænd ikke kun ser en læsevejleder i de yng-
ste klasser for sig, foreslår Kristoffer Wiede-

mann. Selv har han sjældent med de yngste 
elever at gøre, men arbejder med elever på 
mellemtrinet.

»Her er det også vigtigt med læsevejled-
ning, og i udskolingen gør min kollega meget 
for at forhindre, at 20 procent af eleverne 
forlader skolen som funktionelle analfabe-
ter«, siger læsevejlederen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Lærer Kristoffer Wiedemann er 
glad for at have givet sin karriere 
et skub med videreuddannelsen til 
læsevejleder. »Jeg har fået et om-
råde at nørde med«, siger han.

   Professionshøjskolerne udbyder uddannelsen til 
læsevejleder. Uddannelsen består af tre faglige 
moduler. Når de er gennemført, kan du kalde dig 
læsevejleder i grundskolen. Din arbejdsplads har 
mulighed for at betale videreuddannelsen.

 1.  modul: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogs-
undervisning 0.-3. klasse, som skal gennem-
føres, før de næste to kan påbegyndes.

 2.  modul: Skriftsprogsudvikling og skrift-
sprogsundervisning 4.-10. klasse.

 3.  modul: Skriftsprogsvanskeligheder  
0.-10. klasse.

   Der er eksaminer i alle moduler, men derudover er 
der ingen obligatoriske afleveringer. Hvert modul 
strækker sig over et halvt år og indeholder 40 lek-
tioner plus en større del selvstændigt arbejde. Du 
kan tage modulerne som fjernstudium, men det 
anbefales at møde op og deltage i diskussion og 
sparring.  

   Pædagogisk diplomuddannelse i læsevejledning er 
en overbygning til uddannelsen som læsevejleder. 
Det kæver yderligere tre moduler og et afgangspro-
jekt og kan tage et til tre år, afhængigt af om du 
studerer på deltid eller fuld tid.

 Kilde: UCC

Fakta om uddannelsen  
til læsevejleder
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Danmarks Lærerforening 
tabte en årelang retssag om 
lærernes hviletidsregler. En sag, 
som lærernes forening har kørt 
mod Beskæftigelsesministeriet 
siden 2014.

Da Folketinget afsluttede KL’s lockout af 
lærerne i 2013 med vedtagelsen af lov 409, 
betød det blandt andet en ændring af lærer-
nes hviletidsregler.

DLF har siden kørt en retssag mod Be-
skæftigelsesministeriet for at få de tidligere 
hviletidsregler genindført, da foreningen ikke 
mener, at det er muligt at ændre hviletids-
reglerne uden arbejdsparternes accept.

Jo, det kan man godt, lød domsafgørelsen 
fra Østre Landsret, som frikendte Beskæfti-
gelsesministeriet.

Formand for overenskomstudvalget i DLF 
Gordon Ørskov Madsen undrer sig over dom-
men.

»Jeg synes, begrundelserne for dommen 
er meget sparsomme og utydelige. Det er 
svært at se, at dommen tager hensyn til alle 
aspekterne i sagen«, siger han. 

DLF: Mærkværdig dom
»I domsafgørelsen ser man bort fra, at lov-
indgrebet rent faktisk ensidigt har tilsidesat 

hviletidsdirektivets bestemmelser. Hviletids-
reglerne er til for at beskytte medarbejderne 
mod dårligt arbejdsmiljø og sætter grænser 
for, hvor ringe vilkår man kan byde medarbej-
derne«, fortæller han og fortsætter: 

»Den beskyttelse sættes ud af kraft uden 
om arbejdsmarkedets parter. Det glider dom-
men uden om at forholde sig til, og det synes 
jeg er mærkværdigt«.

Før lov 409 kunne skoleledelserne fravige 
hviletidsbestemmelserne om, at medarbej-
dere skal have 11 timers hviletid mellem to 
vagter, 12 gange i løbet af et år, og reglen om 
ét ugentligt døgn kunne udskydes ved lejr-
skoler. Siden lov 409 har skolelederne haft 
mulighed for at fravige reglerne om en daglig 
hviletid på 11 timer én gang om ugen.

Lærernes Centralorganisation, som har 
kørt sagen for DLF, skal nu beslutte, om man 
ønsker at anke dommen til Højesteret.  
bje@folkeskolen.dk

9. juni 2017 |  kl. 06.00

Lodtrækning blev til en vurdering: De 50 skoler er fundet

2. juni 2017 |  kl. 16.55

Skolerne, som får lov til at deltage i forsø-
get med kortere skoledage, er fundet. Men 
i stedet for den planlagte lodtrækning er 
skolerne blevet udvalgt efter en individuel 
bedømmelse. Undervisningsminister Merete 
Riisager forklarer ændringen fra den oprin-
delige model. 

»Der har været rigtig stor interesse for 
forsøget, selvom tidsfristen har været kort. Vi 

ville gerne foretage en faglig vurdering af an-
søgerne, som vi kunne udvælge på baggrund 
af i stedet for en tilfældig model«, forklarer 
hun. »Man kan så altid diskutere, om det så 
er de rigtige skoler, der har fået lov til at være 
med. Jeg er ærgerlig over, at vi bliver nødt 
til at sige nej til nogen, men jeg glæder mig 
over, at interessen er så stor. Denne interesse 
er noget, jeg vil tage med mig videre«.

»Det er svært at se, at dommen tager hensyn til alle 
aspekterne i sagen«, siger formand for overenskomst-
udvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen. 

DLF taber hviletidssag:  
Østre Landsret frikender  
Beskæftigelsesministeriet

Foto: Leitorp + Vadskæ
r

Fotokredit: Chris Ryan

Foto: Bjørn Pierri Enevoldsen
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9. juni 2017 | kl. 07.10

Forskning:  
De svage elever  
kan ikke afkode  
elevplanerne

Elevplanerne skal understøtte 
undervisningsdifferentiering, 
men en ny ph.d.-afhandling af 
adjunkt Stine Helms viser no-
get andet: Elevplanerne handler 
ofte om elevernes personlige 
egenskaber og adfærd og har 
ikke fokus på differentiering af 
undervisningen. Hendes forsk-
ning peger på, at målene og 
opfølgningerne ofte har en langt 
mere usynlig end synlig karakter, 
da de ofte centrerer sig om ele-
vernes personlige egenskaber og 
adfærd.

8. juni 2017 | kl. 06.45

Konference:  
Tag lærernes kritik af 
læringsplatformene 
seriøst

Hvis arbejdet med lærings-
platformene skal blive en suc-
ces, skal man ikke blot lytte til 
lærernes kritik, man skal også 
lade kritikken ændre noget. 
»Der er et stort behov for et 
rum til kritik af platformene, 
men også af de tidligere 
teknologiimplementeringer, 
der har været«, lyder det fra 
Karsten Gynther, docent ved 
University College Sjælland, 
der i otte måneder har fulgt 
implementeringen af lærings-
platformene. 

1. juni 2017 | kl. 10.53 

Kristine Falgaard er ny formand for Frederiksberg Lærerforening

1. juni 2017 | kl. 09.35

Reformkritikere cen-
tralt placeret i ministe-
rielle arbejdsgrupper

Der er blevet plads til flere kriti-
kere i de fire arbejdsgrup-
per, der er nedsat af Me-
rete Riisager, og som skal 

se på forskellige aspekter af 
skolehverdagen. 

»Mens reformen stadig 
er ved at blive realiseret og 

finde sit fodfæste lokalt, 
er det vigtigt, at vi fastholder 

fokus på det helt centrale for 
folkeskolen: den gode undervis-
ning, det gode børneliv, det gode 
arbejdsliv og forældreinddragel-
sen«, lyder det fra ministeren.

30. maj 2017 | kl. 14.55

Lærer:  
Ny dille forstyrrer 
undervisningen

De såkaldte »fidget spinners« 
suger opmærksomheden væk 
fra undervisningen, siger lærer 
Søs Irini Armyran-
tis. Hun har aldrig 
tidligere oplevet 
en dille brede sig 
så hurtigt. Hun oplever, at 
det har skabt en stor gruppe 
opmærksomhedsforstyrrede 
elever, der ikke er mentalt til 
stede i undervisningen. 

 
nyheder på:

  

16. juni 2017 kl. 15.48

Fyr de lærere og skoleledere, 
som ikke leverer varen, udbrød 
prorektor Alexander von Oet-
tingen i en engageret debat 
med Merete Riisager og Anders 
Bondo Christensen på Folke-
mødet på Bornholm fredag.

»Man skal passe på med 
at udvande skolens opgave og 
gøre det til et spørgsmål om, 
hvor meget man skal lære i 
dansk og matematik. Skolen 
skal opdrage børn til at blive 

myndige borgere, så de kan 
genopfinde og reproducere de-
mokratiet«, sagde ministeren. 

»Er du ikke selv med til 
at udvande og marginalisere 
skolen? Hvorfor skal vi have 
læringsplatforme og lærings-
mål?« spurgte Oettingen.  

»Hvis jeg var enevældig, 
ville tingene jo nok gå lidt hur-
tigere. Men det er jeg ikke«, 
svarede Merete Riisager.

Anders Bondo bakkede 

undervisningsministeren op 
i, at det ikke er en realistisk 
mulighed »bare at trykke på 
knappen«: 

»Jeg ved godt, at det er 
svært at acceptere, men både 
Merete og jeg lever i en poli-
tisk virkelighed, og hvis man 
vil agere i denne, kan man ikke 
kravle op i et træ og råbe af de 
andre, for så ændrer man in-
genting«. 
mim@folkeskolen.dk

Mest læste:
 
•   Lærer: Ny dille forstyrrer  

undervisningen 

•   DLF taber hviletidssag:  
Østre Landsret frikender  
Beskæftigelsesministeriet

•   Konference: Tag lærernes 
kritik af læringsplatformene 
seriøst

Mest kommenterede

•   Konference: Tag lærernes 
kritik af læringsplatformene 
seriøst

•   Lærer: Ny dille forstyrrer  
undervisningen

•   Syvtrinsskalaen skal  
evalueres

Folkemødet:
Hvad hvis folkeskolen ikke fandtes?

Foto: Sebastian Bjerril

Foto: iStock

FIK DU  
LÆST: Foto: Bjørn Pierri Enevoldsen
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Det er en fysik/kemi-lærer, der demonstre-
rer fysikforsøgene i 96,2 procent af tiden, 
og dansktimerne dækkes i mere end 95 
procent af tiden af en dansklærer. Det viser 
årets kompetencedækningsopgørelse fra 
Undervisningsministeriet.

I 2014, da aftalen mellem KL og rege-
ringen om såkaldt fuld kompetencedækning 
i 2020 trådte i kraft, blev 79,9 procent af 
timerne varetaget af en lærer med undervis-
ningskompetence i faget. Sidste år var tallet 
83,2 og i år 85,1 procent. 

Stor forskel mellem kommunerne
I Lolland Kommune er kompetencedæknin-
gen dog kun på 67,9 procent, mens Læsø 
er på 93,9 procent. 55 af kommunerne har 
nået delmålet på mindst 85 procent.

»Det har krævet en stor indsats fra kom-
muner og skoleledelser at sikre, at langt flere 
elever bliver undervist af lærere, som har un-
dervisningskompetence i de fag, de under-

viser i«, fremhæver undervisningsminister 
Merete Riisager i en pressemeddelelse. 

»Vi ved, at lærerne er den enkeltstående 
faktor, som betyder mest for, hvor meget 
eleverne får ud af undervisningen. Derfor er 
det godt at se, at så mange kommuner prio-
riterer opkvalificering og efteruddannelse af 

lærerne, som der også blev sat knap en mil-
liard kroner af til med folkeskolereformen«, 
siger ministeren.  
kra@folkeskolen.dk 

 

Se ministeriets opgørelse over de enkelte 
fags kompetencedækning på side 44.

7. juni 2017 | kl. 07.55

Seks ud af syv timer dækkes nu 
af en faguddannet lærer

Kilde: Styrelsen for It og Læ
ring.

Der er 26 procentpoint til 
forskel mellem den bedst 
og dårligst præsterende 
kommune i ministeriets 
opgørelse over kompeten-
cedækning.

En lærer med linjefag eller tilsvarende erfaringer inden for faget har stået for 85 procent af  
timerne i folkeskolen i dette skoleår. Dermed har kommunerne samlet set nået det aftalte mål.

T E M A   L I N J E FA G

 12. juni 2017 | kl. 07.06 

Lolland i bund på kompetencedækning:  
»Lærerne har haft  
elendige vilkår«

12. juni 2017 | kl. 11.20

Linjefagsdækning:  
Kristendom ligger stadig i bunden 
– men bunden er hævet

Lolland skraber bunden i Undervisningsministeriets nylige opgørelse 
af kommunernes kompetencedækning med en dækning på 67,9 
procent. Dermed ligger Lolland markant under delmålet på 85 pro-
cent for dette skoleår. 

»Lærernes vilkår har været elendige«, lyder begrundelsen fra for-
manden for Lolland-Falsters Lærerkreds, Henrik Hansen. I løbet af 
maj og juni har 13 lærerstillinger været opslået i kommunen.

Kristendom halter fortsat langt bagefter. Kun 49,6 procent af kri-
stendomstimerne har en lærer med linjefagskompetence eller tilsva-
rende foran tavlen. Og det er endda en stigning på 2,7 procentpoint 
i forhold til sidste år. Dermed ligger faget på en klar sidsteplads. Det 
tyder ellers ikke på, at der er mangel på kristendomslærere. For 40 
procent af de lærere, der har undervisningskompetence i faget, un-
derviser ikke i det. 
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Brødrene Bondo cykler for udsatte børn. Sammen 
med ledere fra forenings- og erhvervslivet deltager lærer-
formand Anders Bondo Christensen i Broen Danmark 
Rundt – et cykelløb til fordel for udsatte børn. Ved sin 
side – på den cirka 1.000 kilometer lange rute rundt på de 
danske landeveje – har han sine to brødre Peter og Ole. 

8. jun. 2017 | kl. 14:20

Foto: Privat

13. juni 2017 | kl. 07.15

DLF’s lærertræf:  
Bliv klogere på undervisning for alle
For tredje gang inviterer Danmarks Lærerforening lærere til 
træf efter først til mølle-princippet. Det sker den 16. no-
vember med oplæg om temaet »Undervisning for alle« til en 
pris a 400 kroner. Oplægsholderne er undervisningsmini-
ster Merete Riisager, professor Dorte Marie Søndergaard og 
fremtidsforsker Anne Skare Nielsen. Foruden oplæggene vil 
der være tyve valgfrie workshops i løbet af dagen. 

14. juni 2017 | kl. 13.53

12 faktorer i det gode arbejdsliv
DLF har gentaget en undersøgelse fra 2002 for at se på, 
hvilke faktorer der har betydning for et godt lærerarbejdsliv 
i 2017. Ligesom i 2002 er elevernes faglige og sociale ud-
vikling de vigtigste faktorer, lyder det fra lærerne i undersø-
gelsen, der er udarbejdet af Oxford Research og bygger på 
interview med 114 lærere. Rapporten identificerer i alt 12 
faktorer, som er betydende for det gode arbejdsliv.

Fremlæggelse af to nati onale projekter angående udeskole. 
Resultaterne af tre års udviklingsarbejde med følgeforskning 
i ’Udvikling af Udeskole’ (2014-2017) - støtt et af Undervis-
ningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet - samt Tryg-
Fondens Udeskole Forsknings projekt ’TEACHOUT’ (2013-
2017) er nu begge klar ti l at blive formidlet ti l skoleverdenen 
og off entligheden med fokus på læring, sociale relati oner og 
fysisk akti vitet.

Konferencen gennemføres i Ceres Auditoriet, Ceres Byen, 
Århus med plads ti l 400 deltagere og henvender sig især ti l 
lærere, pædagoger, skoleledere, politi kere, og andre med
interesse i feltet.

Konferencen indledes med korte præsentati oner af de sam-
lede resultater for begge projekter. Hereft er gennemføres op 
ti l 22 workshops omkring Cerebyen. Udeskole foregår oft est 
i grønne omgivelser, men vi har i forbindelse med denne 
konference valgt at prioritere og gennemføre op ti l 22 work-
shops i forskellige rum i byen.

Kulturinsti tuti oner i hele Århus bidrager med en fl ot buket af 
udeskole-initi ati ver, der kan eksemplifi cere, udfordre, forny 
og variere undervisningen i folkeskolen. 

Som afslutning på konferencen er det muligt at vælge to ud af 
ni forskningstemaer i workshops fra de to udeskoleprojekter.

NATIONAL UDESKOLE KONFERENCE 4. OKTOBER I ÅRHUS

Pris for konferencen, konferencemateriale og forplejning: 

300,- kr. pr. pers. 

Tilmeldingsfrist senest den 4. september på:
www.via.dk/eft er-og-videreuddannelse/uddannelses-
ti lbud/konferencer/nati onal-udeskole-konference
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Denne sommer  
er det 50 år siden,  
Marianne Jelved fik  
sin lærereksamen.  
Som politiker har hun  

altid brændt for folke- 
skolen, og hun var derfor  
let at lokke med ud på sin 
gamle arbejdsplads, Jyllinge 

Skole ved Roskilde.  

5 0  Å R  E F T E R  S E M I N A R I E T
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»JEG  
   FORTRYDER 
IKKE, MEN

JEG ÆRGRER 
   MIG«
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Folkeskolens læsere har stillet  
en række spørgsmål til læreren og  

politikeren Marianne Jelved.  
Det største og første  

spørgsmål går på indgrebet  
i lærernes arbejdstid.

Som politiker og lærer har du været med til at gennem-
føre indgrebet mod lærerne i 2013, hvor I indførte lov 

409 om lærernes arbejdstid – fortryder du?

»Jeg fortryder det ikke i den forstand, men jeg ærgrer mig over, at vi havde et aftalesystem, 
som ikke fungerede på det tidspunkt. Der skal to parter til at få et aftalesystem til at fun
gere. Derfor må man også anerkende sin del i det – også Danmarks Lærerforening. De kan 

ikke bare vaske hænder og sige, at det er Folketingets skyld. De er selv part i et aftalesystem. 
Og så kan man ikke bygge sit lærerliv på et nederlag af den karakter som konflikten i 2013. Man må 

sige: Hvordan kommer vi videre, og her er det et vigtigt skridt, at så mange kommuner har udarbejdet 
en lokal forståelse – eller et forståelsespapir«. 

T E K S T :  H E N R I K  A N K E R S T J E R N E  H E R M A N N   ·   F O T O :  K L A U S  H O L S T I N G

Hvordan kan du leve med det dannelsestab,  
som den nærmest religiøse dyrkelse af læring  

har medført?

»Jamen, det er også derfor, jeg siger til lærerne: Lad dog være med at lade de 
nationale test dominere – hold fast i det. Jeg fatter ikke, at der er skoler, der ac
cepterer, at forvaltningen blander sig i tilrettelæggelsen af arbejdet. Det er imod 

al lovgivning. 
Det er utilstedeligt, at forvaltningen blander sig i folkeskolens indre anliggender. Køber 

materialer og siger: I skal bruge de her materialer – og kontrollerer, at lærerne bruger dem. 
Det er fuldstændig vildt. Forvaltningen har ikke noget som helst at gøre inden for skolens 
mure. Hvis jeg var skoleleder eller lærer, ville jeg sige: Denne kommune vil jeg ikke være i. 

Skolen har brug for ledelse, ikke styring. Man skal ikke styre en fagprofessionel. Du 
kan jo heller ikke styre en sygeplejerske – hun må handle fagligt i den situation, hun står 
over for. Det samme må læreren. Det skal ikke dikteres fra rådhuset. Så bliver lærerne jo 
marionetter og systemfunktionærer. Det kommer der ikke nogen god skole ud af. 

Det er dem, der er inde i skolen, der driver skole. Det er ikke dem udenfor, da de 
ikke er uddannet til det. Det skal lærerne holde fast i. Det er det, de skal demonstre
re. Og så skal lærerne lade være med at optræde som systemfunktionærer, der bare 
affinder sig med det, der sker omkring dem«.

5 0  Å R  E F T E R  S E M I N A R I E T
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BLÅ BOG 
  Marianne Bruus Jelved, født 

1943 i Charlottenlund. 

  1967 Uddannet lærer fra Helle-
rup Seminarium med linjefagene 
dansk, specialundervisning og 
historie.

  1967-1975 Lærer på Ny Østens-
gård Skole, København.

  1975-1989 Lærer på Jyllinge 
Skole ved Roskilde. 

  1979 Uddannet cand.pæd. i 1979.

  1987 Medlem af Folketinget for 
Radikale Venstre.

  1993-2001 Økonomiminister.

  2012-2016 Kulturminister og fra 

  2014 tillige kirkeminister.

  2016 Medlem af Folketinget og 
uddannelsespolitisk ordfører.

  Er blandt andet forfatter til bogen 
»Alt har sin pris« og har udarbej-
det undervisningsmateriale til 
danskundervisning.

  Gift med nyligt afdøde Jan Jel-
ved, som hun har fire børn med.

Kunne du tænke dig at undervise i den danske 
folkeskole, som den ser ud i dag?

»Ja, det kunne jeg sagtens. Her på Christiansborg har jeg rigtig mange 
omvisninger – også for folkeskoleelever, som vil høre om demokratiet og 
arbejdet her. Og jeg er dybt imponeret over, hvor velorienterede, dygtige og 

modne de er.
Jeg kan sagtens forstå, hvorfor nogle lærere er frustrerede over deres job i dag. 

Nogle steder er forberedelsen bare nogle huller, der tilfældigt opstår rundtomkring i 
ens skema. Men der er dårlige ledere, og der er gode«.

Har vi også en folkeskole om 25 år?

 
»Ja, det har vi. Vi skal have én national folkeskole. De frie 
skoler er en gave i et generøst samfund, mener jeg, men vi 
skal have en fælles folkeskole, for den er med til at skabe en 

fælles identitet. 
Man kan så med rette spørge, hvor mange frie skoler der efterhån

den skal være i Danmark, før det ikke giver nogen mening med folke
skolen. Men jeg tror, at kommunalpolitikerne er ved at sande, at den 
måde, de har drevet skolepolitik på mange steder, har nogle meget 
store minusser. Ved for eksempel at slå dem sammen til mastodont
skoler, der dækker over mange matrikler. 

Forældrene vil ikke finde sig i den slags ting – det bliver for stort og 
for langt væk. Det er jo ikke en pædagogisk tankegang, men en økono
misk tankegang og et ønske om at spare penge. Men jeg tror ikke på, 
at kommunerne sparer penge på den form for centralisering«.

Hvad har din lærerbaggrund betydet for dig som  
politiker?

»Jeg kan trække på min pædagogiske erfaring. Det at få folk med. Det er helt afgø
rende, at du kan få folk med dig, hvis du vil drive noget frem i politik – og i skolen. 
Min erfaring som lærer har betydet rigtig meget.

Jeg synes selv, at jeg som kulturminister er lykkedes med at indgå brede aftaler. Filmforlig, 
medieforlig og idrætsaftale – for at nævne tre store klumper. Alle parter blev hørt, og så kunne 
jeg strikke et forlig sammen, som alle var enige om. Det gør man ikke bare ud af den blå luft«.
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Marianne Jelved har første dag som stude-
rende på Hellerup Seminarium og står over 
for rektor Tage Kampmann. Rektor ser på 
hende, trykker hendes hånd og siger: Goddag 
og velkommen, Marianne.

»Det, at han sagde mit navn, betød for 
mig, at jeg var set og anerkendt. Jeg var ikke 
bare et nummer i rækken af studerende. Det 
var den største pædagogiske anerkendelse. 
Og dér gik det op for mig, hvor stort det er: 
At man bliver set som den, man er«.

I år har Marianne Jelved været lærer i 50 
år. En karriere, som efter 20 år som undervi-
ser blev skiftet ud med en plads i Folketinget, 
hvorfra hun som politiker fortsatte med at 
arbejde for folkeskolen som uddannelsespoli-
tisk ordfører for Radikale Venstre. Anekdoten 
fra første dag på Hellerup Seminarium er si-
gende for læreren Marianne Jelved, fordi den 
viser, hvad lærergerningen handler om.

»Det er virkelig vigtigt, at man som lærer 
ser det enkelte barn på en måde, så barnet 

oplever sig set og anerkendt. Det er frygteligt 
for de børn, der ikke oplever det, for de er i 
kanten af fællesskabet«, siger Marianne Jelved.

Hun mener, at en lærer skal evne at se 
verden på ny. For hver generation af børn 
oplever verden på en anden måde, end den 
forrige generation gjorde. »Det er en fanta-
stisk inspiration. Og som lærer kan man med 
sindsro tage udgangspunkt i det, eleverne 
kommer med, i stedet for at mose sin egen 
lærerforberedelse ind i første række«.

Marianne Jelved svinger håndtasken over nationale test, langer ud efter præsta-
tionstankegangen og ønsker alle lærere et obligatorisk år til efteruddannelse. 

MARIANNE JELVED:

   VERDENS  
VIGTIGSTE JOB

T E K S T :  H E N R I K  A N K E R S T J E R N E  H E R M A N N   ·   F O T O :  K L A U S  H O L S T I N G

5 0  Å R  E F T E R  S E M I N A R I E T
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Og så bidrager lærerne med bevidstheden 
om, at børn formes af den oplevelse, de har 
i deres opvækst. »Børnene formes også af 
de voksne. Det er et stort ansvar, og det er 
derfor, at det vigtigste job i verden er at være 
lærer«, siger Marianne Jelved.

Et års efteruddannelse til lærere
Hun har en kongstanke om at styrke lærerud-
dannelsen. Og det handler ikke om, hvorvidt 
uddannelsen skal være femårig eller akademisk.

»Læreruddannelsen skal fortsat være fire-
årig, men jeg synes, at alle lærere skal have ret 
til ét års efteruddannelsen inden for de første 
fem år, de er lærere«, siger Marianne Jelved, 
der selv tog en cand.pæd. i dansk litteratur, da 
hun havde været lærer i en halv snes år.

»Det at få en faglig uddannelse, komme ud 
i en skole og virke og så få en efteruddannelse 
knyttet til de erfaringer, man har gjort sig, er 
langt, langt mere frugtbart end at oprette en 

Marianne Jelved på besøg hos 7.g på Jyllinge Skole 
sammen med sin kollega gennem mange år, Birthe 
Bisgaard. Hun er stadig lærer på skolen, hvor Mari
anne Jelved arbejdede i 14 år.

Marianne Jelved blev lærer fra Hellerup Seminarium i 1967. Her sidder hun til højre for 
rektor Tage Kampmann på forreste række. 

femårig læreruddannelse«, siger hun og fore-
stiller sig en efteruddannelse med moduler, 
som lærerne selv kan stykke sammen.

»Lige meget hvilken uddannelse man 
tager, vil man opleve, at den har en særlig 
betydning i samfundet. Og det er vigtigt, at 
forældrene kommer til læreren med børnene 
som en borger – ikke læreren som en repræ-
sentant for regeringen eller kommunalbesty-
relsen, altså ikke en systemfunktionær«, siger 
Marianne Jelved og fortsætter: 

»Dem, der er lærere, fordi de ikke kan 
lade være med at være lærere – det er hos 
dem, der virkelig sker noget«.

Nationale test og målingstyranni
Som radikal skoleordfører og medlem af 
Folketingets undervisningsudvalg følger 
Marianne Jelved folkeskolen tæt. Også uden 
for Christiansborgs mure er hun optaget af 
skolepolitik – ikke mindst fordi hun har ti 
børnebørn. Da et af hendes børnebørn havde 
været til test i matematik, lød det fra skolen, 
at hun skulle gøre mere ud af sin algebra.

»Nå, tænkte jeg – hvad skal hun bruge det 
til«, siger Marianne Jelved og ler stille. 

Selv om de radikale i sin tid var med til at 
indføre de nationale test, er Marianne Jelved 
meget kritisk over for de mange test og målin-
ger. Hun beklager, at præstationstankegangen 
fylder så meget hos politikerne: »Nu handler 
det om at præstere, det er jo noget helt andet 
end at blive set og anerkendt. Og når man bli-
ver målt på den måde, man for eksempel gør 
i 2. klasse i dag, er det grænseoverskridende«.

Hun mener, at læreren skal stole på sin 
egen undervisning og ikke bruge for megen 
tid på de nationale test, som hun kalder 
målingstyranni. De nationale test er langtfra 
gode nok, fylder for meget i lærernes hver-
dag, og det kan gå ud over dannelsen af ele-
verne, synes hun.  

»Hvis man nu har nogle politikere, der 
tror, at verden reformeres til det bedre med 
den slags test, og lærerne skal lave dem, så 
lav dem, og læg dem så væk. Lad være med 
at lade dem dominere hele jeres undervis-
ning. Det egner de sig jo ikke til. Det, man 
som lærer hele tiden må sørge for, er at inklu-
dere børnene og huske, at alle børn har ret 

til en faglig og social udvikling i fællesskaber 
– og huske, at alle børn skal mødes med høje 
forventninger«, siger Marianne Jelved.

Hun fremhæver, at dengang lærerne for al-
vor fik et chok i 1990’erne med målinger som 
Pisa, Timss og Pirls, der viste, at Danmark lå 
lavt i forhold til de øvrige nordiske lande, så 
gjorde lærerne selv noget ved det.

»Det lykkedes faktisk at løfte elevernes 
læsning svarende til et helt år – uden at Fol-
ketinget blandede sig. Lærerne og skolerne 
så, at der var et problem, og de satte fokus på 
det«, siger Marianne Jelved. 
hah@folkeskolen.dk

»DET ER VIRKELIG  
VIGTIGT, AT MAN SOM 
LÆRER SER DET 
ENKELTE BARN PÅ  
EN MÅDE, SÅ BARNET 
OPLEVER SIG SET  
OG ANERKENDT«. 
Marianne Jelved
Uddannelsespolitisk ordfører (R)

T E K S T :  H E N R I K  A N K E R S T J E R N E  H E R M A N N   ·   F O T O :  K L A U S  H O L S T I N G

Fo
to

 fr
a M

ar
ian

ne
 J

elv
ed

s b
og

 »A
lt 

ha
r s

in
 p

ris
«.

149525 p32-37_FS1217_Interview_Jelved.indd   37 19/06/17   10.56



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

L Æ R E R  T I L  L Æ R E R

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Elever udlånes
Et Center for Undervisningsmidler stod og manglede nogle elever, der ville prøve undervisning med robotter 
i et par timer. En 5. klasse fra Thyborøn Skole sprang til.

»Er det noget for dig/jer at blive pilot-
skole med hensyn til at afprøve nyt? 
Lige nu har jeg brug for en afprøv-
ning af nogle simple robotter i et 
par timer – til matematik eller 
natur/teknolog«. Sådan skrev 
Peter Bak-Jensen via Center for 
Undervisningsmidler (CFU) til Thy-
borøn Skole. 

Jeg blev spurgt, om jeg kunne skaffe 
en klasse på mellemtrinnet til at afprøve nogle 
små robotbiler fra Indien og lidt andet grej til 
matematik og natur/teknologi. Teknologierne 
skulle afprøves i forhold til egnethed i grund-
skolen – det var et pilotforsøg, der skulle teste, 
om de små programmerbare biler ville være rele-
vante at investere i. 

Formålet er at teste to læremidler, bilen Phiro 
og sensorerne Cubelets. De to lærere i matema-
tik og natur/teknologi på mellemtrinnet, Lene 
Rønn Nielsen og Jane Vendelbo Bohnsen, tilbød 
sig med det samme med elever fra 5. klasse.

Jeg kom ind og fulgte forløbet i den sidste 
lektion. Eleverne var i gang med at køre rundt 

med bilerne på gulvet. Alle var meget 
engagerede, men det var tydeligt 

at se, hvem der klarede sig bedst 
i arbejdet med at teste. Og det 
var rigtig dejligt at se, at en del 
børn, som ikke har den store suc-

ces til daglig, dukkede op med 
vigtige og supergode kompetencer 

her. Engagementet hos deltagerne 
holdt fuldt ud de to lektioner, og eleverne 

kunne sagtens være blevet ved, hvis ikke det var, 
fordi deres skoledag var slut.

Gruppedynamik
Nu er jeg jo kun en nysgerrig betragter, men 
 for mig at se var der fem elementer i spil i det 
forløb:

•  Teknologien som motivation
•  Teknologiernes kvalitet og brugervenlighed
•   Fælles inddragelse og udvikling
•  Den eksperimenterende arbejdsform med at 

forsøge sig frem og udlede sammenhænge
•  Gruppedynamik – det gode team.

Som vi også ser i al anden undervisning, kan 
teknologien noget for elever omkring motivation, 
når inddragelsen har et klart formål og tilpas 
styring. Her var hverken brug for ekstra bevæ-
gelse eller »brainbreaks« i undervisningen, mens 
forløbet stod på, selv om det var sidst på dagen. 
Den fælles inddragelse og det at være af betyd-
ning for udvikling og test er selvfølgelig motive-
rende for både elever og lærere. Man er vigtig i 
et fælles projekt. 

TEKST 

TINE JESPERSEN 
LÆRER,  
THYBORØN SKOLE

Artiklen er forkortet af redaktionen.  
Læs hele artiklen på  
folkeskolen.dk/lærer-til-lærer.

»Det var sjovt at arbejde 
med robotter, og jeg vil gerne 

arbejde med det en anden 
gang. Vi skulle prøve at  

programmere en robot, og 
det var svært, men sjovt«.

MATHIAS

»Vi lavede alle mulige ting med 
en robot. Hvor vi tog et kort i en 

robot, og så kunne den spille 
musik, og man kunne få den til at 

køre i en firkant og så videre«.
MIE

»Det var svært at gøre det  
der med bilrobotten og sjovest  

med de der robotter, der  
hang sammen«.

CLARA
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Spot de falske 
nyheder
Fake news havde en afgørende 
betydning for det amerikanske 
præsidentvalg, hvor Donald 
Trump blev den overraskende 
vinder. Det siger mange i hvert 
fald. Men hvordan kunne de få 
så stor betydning, og hvordan 
kan man lære at spotte dem? 
Danske biblioteker har udviklet 
en guide med en plakat og flere 
små film, så du kan lære dine 
elever, hvordan de kan gen-
nemskue løgnagtige kilder på 
Facebook og nyhedssider.

Leg med billeder 
fra slavehandlen
Dansk Vestindien er mange 
kilometer væk, og områdets dy-
stre historie kan virke abstrakt. 
Heldigvis tog den kongelige 
hoffotograf Peter Elfelt i årene 
omkring 1900 en masse bil-
leder fra de varme øer i tiden 
efter slavehandlens ophør. De historiske fotografier er nu lavet til 
et digitalt værktøj, hvor eleverne kan manipulere med billederne, 
kombinere dem med selfies og sætte egne kommentarer ind og 
dele dem med resten af klassen. På den måde kan eleverne få et 
nyt perspektiv på vores lands dystre fortid. Det Kongelige Biblio-
tek står for den anderledes fremstilling. 

Foto: Danm
arks Forsorgsm

useum

Foto:  Det Kongelige Bibliotek

Se de fattiges historie
Hvis du er udskolingslærer og gerne vil give dine 
elever lidt perspektiv på den søde tilværelse, så 
har du nu muligheden gennem 12 korte film om 
gamle dages fattiggårde med et tvist til nutiden. 
Her møder vi blandt andre Rasmine, Peter og 
Albert, der på grund af flere ting er havnet på en 
fattiggård. Deres historier er fortalt af nuværende 
hjemløse eller socialt udsatte, og filmene lægger 
op til diskussion og analyse af, hvad det vil sige at 
være marginaliseret. Der følger lærervejledning og 
opgaver med det gratis undervisningsmateriale, 
som Danmarks Forsorgsmuseum står bag.

Lær om Danmark med  
Sigurd Barretts spil
Kan man få grundig viden om 
Danmarks historie gennem 
spil? Ja, siger Sigurd Barrett. 
Han har udviklet både tablet-
spil, film, brætspil og meget 
mere om hele vort lands histo-
rie, og når man har spillet alle 
40 tabletspil, har man lært 
om alle perioderne, siger han. 
Materialet er helt gratis og er 

udviklet med Undervisnings-
ministeriets fagkonsulenter, 
ligesom materialet følger ka-
non og krav til historieunder-
visningen. 

Hent materialet på www.skjultedanmarks-
historier.dk/undervisning.

Hent det gratis  
materiale på  
www.spotfakenews.dk.

Find værktøjet på www.mixoscope.dk, og skriv til  
undervisning@kb.dk for at høre mere om en særlig  
workshop til januar.

Hent det hele på www.sigurdsdanmarkshistorie.dk.

Fo
to

: s
igurdsdanmarkshistorie.dk
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Det knirker i skolen, mener denne kroniks forfattere. De advarer mod flere quick-fix og smarte værktøjer.  
I stedet bør vi sørge for, at skolens organisatoriske rammer giver mulighed for at skabe de bedst mulige  
relationer mellem lærere og elever.

Politikerne negligerer  
betydningen af relationer

Som forskere med skolens lærere og børn 
som forskningsfelt var årets skoleforsknings-
konference »God undervisning i morgenda-
gens skole« et kærkomment initiativ fra Dan-
marks Lærerforenings side – for det er vigtigt, 
at vi får etableret et godt samarbejde mellem 
praktikere, politikere og skoleforskere. 

Når vi alligevel har valgt at skrive denne 
kronik, skyldes det, at vi er usikre på, om vi 
– politikere, forskere og praktikere – egentlig 
har en fælles forståelse af, hvad der skal til, 
for at undervisningen i morgendagens skole 
kan blive god. Er vi enige om, at god under-
visning ikke blot kræver et fokus på didakti-

ske værktøjer, interventioner og planlagte løft 
af lærernes kompetencer, men også kræver 
en villighed til at se på de organisatoriske 
rammer for skolen? 

Vi må undersøge, hvor det knirker
En underliggende præmis for god under-
visning er, at lærerne har mulighed for at 
forholde sig til det enkelte barn, og at det 
enkelte barn har mulighed for at indgå i sko-
lens undervisning som elev. Desværre oplever 
mange lærere i dag, at de ikke kan etablere en 
undervisning, hvor børnene har gode vilkår 
for at deltage. 
     Det knirker i skolen. Nogle 
lærere forklarer, at de er nødt 
til at tage til takke med at etab-
lere »den bedst mulige« under-
visning i stedet for »den gode« 
undervisning. 
     Nogle lærere oplever, at der er for mange 
børn i klassen, at børnene er for forskellige, 
eller at børn falder ud af undervisningen, 
omend de er til stede i klassens fysiske rum. 

Som en lærer udtrykte det: »Når jeg skal 
undervise, har jeg 28 børn i klassen. Der er 
to børn, som slet ikke kan være i klassen, der 
er to kraftigt ordblinde, og ⅓ af børnene har 
bare en svær barndom. Så bliver det svært«. 

Denne lærers beskrivelse af hverdagen er 
ikke unik. Det er desværre almindeligt, at læ-
rere oplever ikke at slå til, når klassens mange 
og meget forskellige børn skal deltage i un-
dervisningen. Eksempelvis peger undersøgel-
sen »Hvorfor stopper lærerne i folkeskolen?« 
på, at rigtig mange lærere begrunder deres 
stop med manglende tid til at forholde sig til 
børnene – fagligt såvel som socialt.

Det er vigtigt at understrege, at når lærere 
påpeger det problematiske i, at de ikke har 
tid til det, de kalder »relationsarbejdet«, så 
handler det ikke om, at de prioriterer hygge 
og trivsel på bekostning af, om børnene lærer 
noget. Som Louise Klinge for nylig har påpe-
get i sin ph.d.-afhandling, »Lærerens relations-
kompetence«, er lærerens relation til eleven 
af afgørende betydning for god 
undervisning.  

KRONIK
AF ADJUNKT, PH.D. SINE GRUMLØSE, LEKTOR, PH.D. PIA ROSE BÖ-
WADT, LEKTOR RIKKE PEDERSEN, LEKTOR, PH.D. NANA KATRINE 
VAABEN, PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 
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KRONIKKEN
Kronikker i Folkeskolen er som hovedregel skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede 
dig sende en kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hoved-
pointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling 
til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk.

Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen

Trivsel og læring er altså ikke to konkur-
rerende dagsordener, men to facetter af god 
undervisning. 

God undervisning er en so-
cial relation og ikke en leve-
rance eller en ydelse, der bare 
kan overbringes af hvem som 
helst, der er i stand til at levere 
den to procent hurtigere og bil-
ligere end sidste år. 

Uheldigvis har der fra politisk hold de 
seneste år været en tendens til at forstå un-
dervisning som en leverance eller en ydelse, 
der som ethvert andet produkt kan føre til 
en særlig mængde »læringsudbytte«. I en iver 
efter at måle på forholdet mellem input og 
output har man fra politisk side negligeret 
den helt centrale betydning af de sociale rela-
tioner mellem lærere og elever. I den forbin-
delse savnede vi på årets konference en tyde-
ligere opmærksomhed på samspillet mellem 
de organisatoriske og politiske rammer for 
skolen og den måde, hvorpå undervisningen 
kan komme til udfoldelse som social relation. 

Der er nogle forhold i skolen, som knirker 
så meget, at det forstyrrer lærernes arbejde 
med at skabe gode relationer til eleverne. 
Disse organisatoriske forhold må og skal vi 
ændre, hvis vi ønsker, at morgendagens skole 
skal lykkes med at skabe det, som vi alle øn-

sker – nemlig en praksis, hvor alle børn kan 
deltage i undervisningen på en lærerig måde.

Det handler også om organisering
Det er ikke meningsfuldt at diskutere god 
undervisning uafhængigt af skolens organise-
ring, og selv om konferencen om skoleforsk-
ning var et velkomment skridt på vejen, bar 
den præg af, at nogle oplæg handlede om 
politik og organisering, mens andre handlede 
om didaktik og eksempler på vellykket under-
visning – hver for sig.  
     Vi savner forskning, der 
beskæftiger sig med, hvordan 
organiseringen af skolen ind-
virker på den undervisningsre-
lation, der udfolder sig mellem 
lærere og elever.  
     Skolens organisering holder sig nemlig 
ikke uden for klasseværelserne som en 
ekstern og fjern størrelse, som politikere og 
ledere beskæftiger sig med, mens lærere og 
pædagoger – helt upåvirket heraf – forholder 
sig til eleverne og deres læreprocesser. 

Når man fra politisk hold betragter un-
dervisning som en leverance og læreren som 
en flytbar resurse, der kan omplaceres efter 
behov, betyder det noget for måden, som 
den gode undervisning kan eller ikke kan 
komme til udfoldelse på – som relation. Og 

når man fra politisk hold insisterer på, at 
lærere skal undervise på den måde, som de 
ved virker, betyder det noget for, om lærere 
sammen med deres elever tør udforske nye 
emneområder og innovative måder at sam-
arbejde på.

Når vi i dag diskuterer, hvordan vi sikrer 
god undervisning i morgendagens skole, er 
det tvingende nødvendigt, at vi tager ud-
gangspunkt i det, som ikke fungerer godt 
nok her og nu – ikke bare didaktisk og med 
henblik på at sikre lærernes »kompeten-
cer«. Vi må også diskutere skolepolitik og 
skoleorganisering. Vi må med en saglighed, 
som undlader quick-fix og introduktionen af 
endnu flere smarte værktøjer, diskutere un-
dervisning som noget, der er forbundet med 
skolens rammer. 

En ny undersøgelse peger på, at lærere går 
til lærergerningen med en klar forventning 
om, at relationen til eleverne skal udgøre 
kernen i deres fremtidige lærerarbejdsliv. Det 
er positivt. Men hvis vi skal have lærere, der 
kan udøve god undervisning i morgendagens 
skole, må vi ikke stirre os blinde på didaktiske 
metoder, »der virker« i forhold til et målbart 
»læringsudbytte«. Vi må også sørge for, at 
skolens fremtidige organisatoriske rammer 
tillader, at lærerige relationer mellem lærere 
og elever kan komme til udfoldelse. 
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En underviser går 
til bekendelse

›  Jens Skou Olsen 
Musiker, underviser, ph.d.

»Jeg er underviser, ikke lærer! Jeg 
hverken ’lærer fra mig’ eller ’skaber læ-
reprocesser’, for det har både Sokrates 
og Steen Larsen for længst vist os er 
en umulighed. Jeg er underviser. Det 
vil sige, at jeg er den, der viser, hvad 
der ligger under. Jeg viser undere frem, 
som Jens Raahauge så smukt formule-
rede det i 2005 (1). 

Hvorfor underviser jeg? Jeg under-
viser, fordi jeg er vild med det øjeblik, 
hvor elever og jeg sammen kommer bag 
på os selv og opdager, at vi pludselig 
nemmer en lille smule mere end blot 
for et øjeblik siden. Eleverne nemmer 
sagen selv, og jeg nemmer sagen selv 
samt deres mirakuløse nemmelse! Ja, 
jeg skriver ’nemmelse’ og ikke ’læring’ 
(2). At nemme betyder noget, man har 
lært, og som man ovenikøbet mestrer. 
At lære betyder det første spæde be-
kendtskab med noget vigtigt. Først 
herefter starter arbejdet med at mestre 
det, vi har lært. Det er derfor, vi ’står 
i lære’ på en ’læreplads’. Der skal sli-
des og slibes på det lærte, indtil det 
nemmes – og er du ’lærenem’, så kan 
du både lære og nemme! Vi har nem-
met, når vi uden videre bare ’gør’ det 
lærte med den største lethed, ynde og 
i balance med verden. Så kan vi stolt 
udbryde: Det er nemt! Fordi vi har nem-
met det.

Børns, voksnes og min egen nem-
melse er grunden til, at jeg underviser 
og har gjort det i snart 30 år. Igennem 
alle disse mange års undervisnings-
praksis har jeg aldrig haft nogen som 
helst nytte af læringsmål, og jeg har 
altid lavet noget, jeg syntes var spæn-
dende, vildt, vigtigt og berigende, med 
mine elever, uden tanke på hvad de 
præcis skal lære. Jeg indrømmer det 
blankt og går til bekendelse«.

Forkortet af redaktionen. Læs hele  
blogindlægget på folkeskolen.
dk/609060.

Demokrati på bornholmsk:
Vi skal kæmpe for demokratiet 
i enhver generation

Lige nu, mens jeg i DLF’s hus i Allinge skriver 
denne klumme, strømmer det politiske Dan-
mark til Bornholm. Om få timer vil fredelige 
Allinge være omdannet til et kaotisk virvar af 
politiske arrangementer af enhver afskygning. 
Jeg skal selv deltage i arrangementer om læ-
reruddannelsen i Finland, det samfundsmæs-
sige afkast af uddannelse, om folkeskolen er 
blevet for akademisk, virkelighedens velfærd, 
folkeskolen for alle, udsyn i udskolingen og 
meget andet.

Folkemødet er en hyldest til demokratiet, og 
der er bestemt gode grunde til at hylde demo-
kratiet i Danmark, hvis det også i dagligdagen 
var kendetegnet ved den åbne dialog, viljen til 
at lytte og fokus på den demokratiske samtale, 
som præger arrangementerne her i Allinge.

Uden for Allinges idyl viser der sig imid-
lertid et noget andet billede. Partierne er 
generelt mere optaget af at genere hinanden 
end af at skabe konkrete politiske resultater. 
Flere partier kæmper en uskøn kamp om at 
mistænkeliggøre flygtninge og indvandrere i 
stedet for at finde løsninger på de helt reelle 
integrationsudfordringer, som vi har. Folke-
skolens konkrete udfordringer ignoreres med 
udsagnet: »Nu skal der være ro om folkesko-
len«, fordi mange politikere og partier har 
kæmpe prestige bundet i den såkaldte folke-
skolereform. Og ministeren, der som bekendt 
ikke deltog i det ukritiske jubelkor over refor-
men, møder igen og igen politiske drillerier, 
når hun forsøger at tage lærernes helt reelle 
udfordringer alvorligt.

På en stor overenskomstkonference om de 
forestående forhandlinger på det offentlige 
område følte innovationsministeren sig åben-
bart kaldet til meget bombastisk at fastslå, at 

der ikke kan forhandles om lærernes arbejds-
tidsregler. Det samme gentog KL’s forhandler 
Michael Ziegler, da han senere fik taletid. 
ILO – den FN-myndighed, der overvåger, at 
landene overholder de internationale konven-
tioner om arbejdstagerrettigheder – har såvel 
i 2014 som i 2016 pålagt den danske regering 
at sikre, at der sker fair og frie forhandlinger 
om arbejdstidsreglerne med lærernes faglige 
organisationer. Efter forløbet i 2013, der var 
en bananrepublik værdigt, fortsætter skif-
tende danske regeringer med at ignorere de 
klare påbud, som Danmark har fået. Det er et 

kæmpe demokratisk problem, der ikke for-
svinder ved, at politikerne klapper hinanden 
på skuldrene tre dage i Allinge.

Demokratiet skal der kæmpes for i hver 
generation, som debattøren og teologen Hal 
Koch fastslog i sin vigtige bog »Hvad er de-
mokrati?«. Det skal Danmarks Lærerforening 
gøre sammen med de andre fagforeninger i 
Danmark. Det er vores udgangspunkt for at 
være på Folkemødet i Allinge.

PS. Husk, at foreningens fantastiske hus 
kan lejes af alle medlemmer uden for Folke-
mødet.  

 Folkemødet er en  
hyldest til demokratiet, 
og der er bestemt gode 
grunde til at hylde  
demokratiet i Danmark, 
hvis det også i dagligda-
gen var kendetegnet ved 
den åbne dialog, viljen til 
at lytte og fokus på den 
demokratiske samtale.

› FOLKESKOLEN.DK/BLOG

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR  
DANMARKS LÆRERFORENING,  
DLF
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Løkkes angreb på skoleledere er unfair
›  Lotte Rod 

Mf, børne- og undervisningsordfører, Radikale Venstre

Under afslutningsdebatten i Folketinget fik 
landets statsminister sagt, at skolelederne i 
Københavns Kommune »svigter« folkeskolen. 
Baggrunden er, at Løkke har oprettet en dybt 
underlig pulje på 500 millioner kroner til 
resursesvage skoler, der kan løfte eleverne. 
Flere skoler i Københavns Kommune har dog 
sagt nej tak til at konkurrere i Løkke-lotteriet. 
»Københavns Kommune kan ikke være det 
bekendt«, lød det fra statsministeren.

Vi i Radikale Venstre synes, Løkke handler 
i mistillid, når han antager, at skolelederne 
ikke gør deres bedste for børnene. Bare fordi 

de siger nej til hans Løkke-pose. En pose, der 
er baseret på antagelsen om, at skoleledere 
da først rækker en hånd ud til de svageste 
børn, hvis regeringen stikker penge i lommen 
på lederne. 

 Og hvorfor kæmper de københavnske 
skoleledere så ikke i lotteriet? Fordi skolele-
derne vurderer, at personalet skulle bruge for 
mange timer med papirnusseri. Jeg har tung 
respekt for, at skolelederne siger nej tak til 
lotteripenge. Det er skolelederne, der er de 
faglige autoriteter her. Ikke statsministeren.

 Vi er enige med regeringen i, at vi skal 

blive bedre til at løfte de resursesvage elever. 
Problemet er, at få skoler løfter den største 
byrde. Kunne vi ikke sørge for, at skolerne 
løftede mere i flok?

 Vi kommer i hvert fald ikke til at skælde 
ud på skolelederne. I dette forår har vi besøgt 
en lang række skoler over hele landet. Overalt 
har vi mødt ekstremt dedikerede, ambitiøse 
og dygtige skoleledere og lærere, der for-
tjener stor tak. Så tak, kære skoleledere og 
lærere. I slider og slæber for, at vores børn får 
den bedste fremtid.

› DEBAT

Center for ADHD afholder konference om tidlig indsats og 
opsporing af ADHD. 
Konferencen giver dig konkrete redskaber til praksis - med 
den nyeste viden fra ind- og udland.  Konferencen henvender 
sig til dig, der dagligt arbejder med børn og familier med ADHD. 

Læs mere på 
adhdcenter.dk/adhd-konference-2017

Hvornår? 

Hvor? Centralværkstedet i 
Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Tilmelding? flexbillet.dk/centerforADHD

Konferencen giver dig: 
· Relationskompetencer
· Redskaber til forældresamarbejdet
· Strategier til psykoedukation
...og meget mere.
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folkeskolen.dk /historieogsamfundsfag

Samfundsfag og historie er højdespringere i forhold til antal timer med en faguddannet lærer foran 
whiteboardet. Samlet set ligger især historiefaget dog endnu et stykke fra målet. 

Det går den rigtige vej. Flere lærere underviser i 
de fag, som de rent faktisk er uddannet til. Det 
viser Undervisningsministeriets nye opgørelse 
over graden af kompetencedækning i folkeskolen 
for indeværende skoleår. En lærer med linjefag 
eller tilsvarende erfaringer inden for faget står 
i dag for 85,1 procent af timerne i folkeskolen. 
Dermed har kommunerne lige akkurat nået det 
mål, som de har aftalt med regeringen.

Der er dog store forskelle fagene imellem, og 
samfundsfag og historie har endnu et stykke vej. 
I forhold til sidste år er man dog rykket et stort 
skridt nærmere: Antallet af kompetencedækkede 
samfundsfagstimer er steget 5,6 procentpoint 
til 78,8 procent. Det er den største stigning, 
noget fag har oplevet i år. Historiefaget kommer 
ind på en andenplads med en stigning på 5,1 
procentpoint, men fra et meget lavere udgangs-
punkt. Faget har i dette skoleår haft en lærer 
med undervisningsfag eller tilsvarende til at stå 
for undervisningen i 69,8 procent af timerne.

Den positive udvikling er til gavn for eleverne, 
mener Dennis Hornhave Jacobsen, formand for 
Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag: 

»Fagene er det medium, vi danner eleverne 

gennem, og jo større fagligt overblik den enkelte 
lærer har, jo mere vedkommende er det også 
muligt at gøre fagene. Særligt for historiefaget 
oplever jeg, at der sker meget for tiden - museer 
og skoletjenester har været dygtige til at vise, 

Flere lærere  
underviser i  

eget fag

FÅ NY VIDEN  
OM HISTORIE OG  
SAMFUNDSFAG 

Gør som 6.112 historie- og samfunds-
fagslærere og følg Folkeskolens faglige 
netværk om dit fag. I netværket kan du 
sparre og videndele med kolleger fra hele 
landet, og du får nyheder om dit fag di-
rekte i din indbakke. Tilmeld dig på
folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

hvordan åben skole og meget andet kan gøres 
meningsfuldt for eleverne«.

Selv om han er glad for fremgangen, er han 
skeptisk over for brugen af begrebet »undervis-
ningsfagskompetence«: 

»Som jeg har forstået det, kan det også 
betyde, at en lærer, der har undervist i faget i 
mange år uden at have læst det på seminariet, 
kan opgraderes administrativt af skoleledelsen. 
Det bliver vi nødt til at forholde os kritisk til. For 
at man har gjort noget i mange år, betyder ikke 
i udgangspunktet, at man er på omgangshøjde 
med fagenes indhold og metoder«.

Kompetenceparadoks
Både historie og samfundsfag er ramt af det 
paradoks, at der er et ret stort overskud af fag-
uddannede lærere, der ikke underviser i faget. 
For samfundsfags vedkommende har over 60 
procent af lærere med undervisningskompe-
tence i samfundsfag ikke nogen timer i faget i 
det snart forgangne skoleår. I historie er det over 
40 procent. Det svarer til, at der går over 4.100 
samfundsfagslærere og over 4.600 historie-
lærere rundt på folkeskoler uden at undervise i 
deres fag.

»Jeg tænker, at det kan være et udtryk for, at 
selv de bedste intentioner bliver ramt af virkelig-
heden. Jeg er selv uddannet samfundsfagslæ-

TEKST STINE GRYNBERG
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(procentpoint) fra skoleåret 2015/2016 til 2016/2017  
fordelt efter fag, 1.-10. klasse samlet

Kompetencedækning fordelt efter fag 
1.-10. klasse samlet, 2016/2017

rer, men har i mange år haft min tilknytning på 
mellemtrinnet, hvor der ikke er samfundsfag. På 
den måde kan der jo være både lavpraktiske og 
pædagogiske begrundelser for, at det kan være 
svært at nå helt i mål«, siger Dennis Hornhave 
Jacobsen.

Formand for Skolelederforeningen Claus 
Hjortdal fortæller, at hans medlemmer er op-
mærksomme på situationen, men ikke finder, at 
det er et stort problem.

»Vi lægger vægt på at kompetencedække 
mest i de store klasser, mens det i de små klas-
ser er vigtigere med en god relation mellem lærer 
og elever. Så kan det være en pædagogisk fordel 
med få lærere«, siger Claus Hjortdal og forklarer: 

»Hvis der er tale om en urolig klasse for ek-
sempel, bliver det ikke bedre af, at der er 11 for-
skellige lærere, der hver har to lektioner i løbet af 
ugen. Så prioriterer vi, i øvrigt i samarbejde med 
skolebestyrelserne, at få dækket de store fag, 
dansk og matematik, i indskolingen og på mel-
lemtrinnet«.

Undervisningsministeriets tal viser da også, 
at kompetencedækningsgraden er lavest for ind-
skolingen og højest for udskolingen. 
sga@folkeskolen.dk

Kilde: Styrelsen for It og Læring

Kilde: Styrelsen for It og Læring

Som jeg har forstået det,  
kan det også betyde, at en 
lærer, der har undervist i  
faget i mange år uden at 
have læst det på seminariet, 
kan opgraderes administra-
tivt af skoleledelsen. Det  
bliver vi nødt til at forholde 
os kritisk til.
Dennis Hornhave Jacobsen,
formand for Foreningen af lærere 
i Historie og Samfundsfag, om begrebet  
»undervisningsfagskompetence«
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DANMARKS LÆRERFORENING 

Der indkaldes hermed til Danmarks 
Lærerforenings ordinære kongres 2017. 
 
Kongressen afholdes den  
10. – 12. oktober 2017 i  
Tivoli Hotel & Congress Center 
Arni Magnussons Gade 2 
1577 København V. 
 
Den foreløbige dagsorden indeholder  
følgende punkter: 
 
 Mødets åbning og valg af dirigenter 
 Forretningsorden 
 Formandens beretning 
 Opstilling af krav til OK-forhandlingerne i 

2018 
 Drøftelse af folkeskoleideal med henblik på 

endelig vedtagelse på kongressen i 2018 
 Arbejdsliv 2017 – profession og rammer 
 Demokratiets fremtid – fagbevægelsens 

og medlemmernes rolle  
 Ændring af dele af Danmarks 

Lærerforenings vedtægter 
 Valg af revisor og revisorsuppleant – for 

perioden 1.1.2018 – 31.12.2021 
 Årsrapport for 2015 og 2016 
 Fastsættelse af kontingentet for 2018 og 

kontingentramme for 2019 
 Eventuelt. 

Endelig dagsorden vil blive  
meddelt senest 3 uger før  
kongressen, jf. vedtægternes  
§ 20, stk. 6. 
 
På hovedstyrelsens vegne 
 
Anders Bondo Christensen 
Formand 

KONGRES 
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Jeg har før arbejdet med brætspil i min sam-
fundsfagsundervisning med stor succes. Jeg 
synes, at det er en god måde at lære nye begre-
ber på og træne allerede kendte; så jeg vil rigtig 
gerne arbejde videre i de baner – men hvordan?

Bum! Der var det. To kasser fyldt med scrab-
blebogstaver fra et danskforløb i 6. klasse. Åh, 
magien ved at være en, der gemmer alt. Jeg vid-
ste bare, at jeg ville få brug for det igen en dag! 
Scrabblebogstaver er egentlig bare bogstaver 
med hver sin særlige værdi, for eksempel er C lig 
med otte point, mens E er lig med et point. Det 
giver altså gode point at skrive ord med C.

Scrabblesamfundsfag
Blogindlæg på folkeskolen.dk/ historieogsamfundsfag

Og så gik de ellers i gang. Jøsses, hvor støjniveauet lige steg et par decibel. Ord fløj ud af munden på  
eleverne, og de kom nærmest til at svede, det var så fedt. »KONTANTHJÆLPSMODTAGER«, råbte en  
af drengene. »Wow – 43 point for den!« medgav en af de andre drenge.

METTE CHRISTENSEN
FOLKESKOLELÆRER
BLOG: SAMFUNDSFAGET

Læs flere blogindlæg på  
folkeskolen.dk/ historieogsamfundsfag.

Jeg valgte at dele klassen op i pigerne mod 
drengene, det giver ret tit et rigtig godt spark for 
konkurrenceelementet. Bogstaverne spredtes ud 
på bordet foran dem, og reglerne blev som følger:
  Ordene, man danner, skal være samfunds-

faglige.
  Det må godt være navne (for eksempel Lars 

Løkke).
  Det gælder om at danne mange ord, men 

også om at danne ord, der giver gode point.
  Man må godt danne med endelser.
  Man skal skrive ordet ned på computeren plus 

dets point ned, inden man danner et nyt.
  Man må godt danne flere ord i gruppen på 

samme tid.
Og så gik de ellers i gang. Jøsses, hvor støjni-
veauet lige steg et par decibel. Ord fløj ud af 
munden på eleverne, og de kom nærmest til at 
svede, det var så fedt. »KONTANTHJÆLPS-
MODTAGER«, råbte en af drengene, »Wow – 43 
point for den«, medgav en af de andre drenge, 

og så gik pigerne ellers også i gang med at 
danne det ord. Så lærte vi også lige at tale med 
korte stemmer … ti minutter fik de, og så måtte 
de tælle resultatet sammen – pigerne vandt! Øv.

Så vi tog lige en konkurrence mere – kunne 
drengene vinde, eller skulle de tabe igen? Denne 
gang skulle de bygge en slags »krydsogtværs«, 
men der var jo ikke uanede e’er, så det skulle gå 
op på en smart måde, så man stadig fik flest 
point. Desværre måtte jeg afvise drengenes 
»ost«, de kunne ikke rigtig finde andet argument, 
end at Lars Løkke måske lugtede af ost. Ikke 
desto mindre vandt drengene anden runde, så 
1-1 blev stillingen, da vi gik tilbage til arbejdet 
med betalingsbalancen.

Blogindlægget er forkortet af redaktionen.

DLF

O
R

IEN
T

ER
ER

Alle medlemmer af Danmarks Lærerforening har i april og 
maj modtaget direkte information pr. mail om den forestå-
ende kontingentændring.
 
Konfliktlånet, som var den kollektive finansieringsløsning, 
foreningen stillede til rådighed, da de overenskomstansatte 
medlemmer ikke fik udbetalt løn af arbejdsgiverne, er tilba-
gebetalt i sommeren 2017. Fremover vil alle medlemmer i 
arbejde skulle betale ensartet kontingent til hhv. kredsen og 

Danmarks Lærerforening centralt — ligesom før konflikten. 
Danmarks Lærerforening står nu lige så godt rustet til even-
tuelle fremtidige konflikter som før lockouten.
 
Du kan læse en uddybende forklaring på www.dlf.org. Du 
kan også altid kontakte din tillidsrepræsentant eller din 
kreds.

Kontingentet ændres
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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.

Computerspil  

•   Bo Kampmann Walther
•   200 kroner
•   124 sider
•   Studieserien, Turbine-forlaget

 

»I otte veltil-
rettelagte og 
læseværdige 
kapitler kom-
mer forfat-
terne rigtig 
langt rundt 
om og ned i 
materien, og 
det skorter 
undervejs ikke 
på drøje hug 
i form af vel-
underbygget 
kritisk stilling-
tagen«.
Steen Ehlers i an-
meldelsen af »Pisa 
– matematik«. Læs 
hele anmeldelsen 
på folkeskolen.
dk/607626.

Mistanke om seksuelle 
overgreb
»Når mistanken opstår« er en webside, 
der hjælper blandt andre lærere og pæ-
dagoger, som har mistanke om, at et 
at »deres« børn er udsat for seksuelle 
overgreb. En sådan mistanke kan være 
ekstremt vanskelig at håndtere. Gennem 
15 korte film giver websiden indsigt i og 
redskaber til, hvordan man griber det an, 
så barnets situation og livsomstændig-
heder tilgodeses bedst muligt. 

Pris til »Zenobia«
»Zenobia« er et hovedværk og vil få 
klassikerstatus. Sådan skrev vores an-
melder for nogle måneder siden om 
Morten Dürrs og Lars Hornemans grafi-
ske roman om syriske flygtninge. Juryen 
bag Ping-prisen, som hvert år uddeles 
til tegneserier, har også blik for bogens 
kvaliteter og har tildelt »Zenobia« prisen 
for årets børne-/ungdomstegneserie.

Læs hele Folkeskolens anmeldelse af 
»Zenobia« på folkeskolen.dk/600108/.

Materialet er gratis og kan findes 
på www.mistanken.dk.

Jeg skal med det samme  
beklage den popsmarte 
overskrift – jeg kunne  
simpelthen ikke dy mig  
– men der er faktisk grund 
til den bastante imperativ: 
Computerspil er ikke bare 
kommet for at blive, de  
kommer til at fylde mere  
og mere.

Get in  
the game

n  Pædagogik 
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○   ANMELDT AF:  MIKKEL NORDVIG

Den tid, hvor computerspil var ligegyldigt tids-
fordriv eller kompulsiv adfærd for mandlige 
teenagere i fugtige kældre, er endegyldigt forbi. 
Alene det faktum, at jeg er klar over det, bevi-
ser det til fulde, for jeg er i den grad ikke med 
på de noder. Der var derfor ikke bare en gryende 
interesse for emnet bag min anmodning om 
at få Bo Kampmanns glimrende lille bog om 
emnet til anmeldelse, men også et grelt dan-
nelsesbehov.

At sige, at det blev dækket, ville være som at 
påstå, at én, der netop havde opdaget litteratur 
og læst en bog på 124 sider om litterær ana-
lyse, nu var dannet inden for feltet – altså noget 
vrøvl. Det er et stort og vidt forgrenet emne, der 
tydeligvis kan fylde et helt professionelt liv, el-
ler flere, men bogen her er et rigtig godt sted at 
starte. For det første fordi den netop anskuelig-
gør sit genstandsfelts omfang, dybde og rele-

vans på forbilledlig vis. For det andet fordi man 
i løbet af de 124 sider får en god fornemmelse 
af emnets begrebsverden, og hvordan den knyt-
ter an til vor tids samlede mediebillede – som 
med rimelighed kan hævdes at være den største 
og mest indflydelsesrige faktor i menneskelivet 
anno 2017.

 Det er en fornøjelse at læse 
Bo Kampmanns prosa,  der på den 
ene side er akademisk og på den anden side har 
den dér særlige bagkant af nørdede formulerin-
ger og indforståede detaljer, som viser enhver, 
der er opflasket med computerspil, tegneserier 
eller rollespil eller andre af den slags mærkvær-
digheder, at teksten her er forfattet af en ånds-
fælle. Balancen er dog, som den skal være. Folk, 
der ikke har samme ballast, vil ikke føle sig frem-
medgjorte – og enhver, der tager sig tiden til at 
læse med, vil blive ikke så lidt klogere.

Jeg skal understrege, at bogen ikke er prak-
sisorienteret som sådan; der ligger ikke under-

visningsforløb klar til brug. Til gengæld er det 
faglig læsning på højt niveau – jeg har ikke per-
sonligt kunnet læse den med et enkelt øje, mens 
jeg passede junior og rørte i stuvningen, den har 
krævet min fulde opmærksomhed. Som så altså 
har været godt givet ud.

Frem for anvisninger i at lave 
et undervisningsforløb giver 
bogen sin læser analytiske red-
skaber til at bearbejde og forstå computerspil, 
ligesom man præsenteres for et antal analyse-
eksempler af forskellige kendte og markante spil 
i forskellige genrer. Paradoksalt nok er disse efter 
min mening bogens akilleshæl, da de forekom-
mer uforløste. Jeg finder, at de kønsorienterede 
overvejelser i analysen af spillet Sims er højde-
punktet af analysearbejdet. De andre forbliver 
skitseagtige, og jeg ville især ønske, at sporet om 
båndet mellem spillet Minecraft og »Dantes Gud-
dommelige Komedie« var blevet foldet ordentligt 
ud. Samlet sidder jeg med en fornemmelse af, at 
analyserne er komprimeret for voldsomt af hensyn 
til formatet. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der ligger 
meget udførlige analyser på forfatterens hard-
disk, ligesom jeg er overbevist om, at han kan sin 
Dante. Det ville have været herligt, om redaktøren 
havde smidt 50 sider mere i bogen, så man som 
læser kunne få nogle mere udtømmende analyser 
om disse spil.

Jeg tror i øvrigt, at en ferm 
udskolingslærer vil kunne bru-
ge analyserne som udgangspunkt for 
klassens samtale om og analyse af de pågæl-
dende spil, for de tager nogle centrale tråde – 
moralske valg for eksempel – op, og man aner 
konturerne af mange spændende diskussioner; 
dem kan man jo tage op selv.

Men altså – så ingen tvivl kan herske – 
denne bog er god at læse. Man bliver klogere. 
Jeg er nok ikke den eneste, som har en svær 
anakronistisk lidelse i forhold til computerspil i 
undervisningen. Denne lidelse blev for mit ved-
kommende grundlagt i starten af dette årtu-
sinde, hvor der dukkede forskellige læringsspil 
op på de computere, der stod rundtom i klas-
seværelsernes hjørner og tiltrak sig langt mere 
opmærksomhed fra eleverne, end de egentlig 
fortjente. Kvaliteten af disse spil og det pauvre 
læringsmæssige udbytte gjorde, at jeg fandt 
det langt mere betimeligt at sende elever ud at 
spille rundbold end at lade dem spille disse ør-
kesløse underholdningstilbud.

Der er imidlertid løbet en del vand gennem 
kundskabens kilder i mellemtiden. Computer-
spil er nu om dage en multisaga, som med al ri-
melighed kan finde sin plads i lærerens arsenal 
af dannende og uddannende redskaber. Læs 
denne bog, og find ud af hvordan og hvorfor. 

Foto: iStock
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n  Skønlitteratur

Den engelske forfatter Sally Gardner har skrevet en parafrase 
over H.C. Andersen-eventyret »Fyrtøjet«. Gardners udgave er 
langt mere grum, voldsom og skræmmende end Andersens, 
der fremstår som den rene hygge på trods af soldatens over-
lagte mord på heksen. Det er egentlig sjældent blevet gjort 
til genstand for en etisk diskussion, for man kan med god ret 
hævde, at H.C. Andersens soldat kommer til sin rigdom på 
en lidt brutal måde – for nu at sige det mildt. I Sally Gard-
ners udgave må soldaten og hovedpersonen, Otto Hundebiss, 
kæmpe langt hårdere for bare at overleve, og så er slutningen 
unægtelig meget anderledes, overraskende og skræmmende.

Vi er i et goldt vinterlandskab langt fra H.C. Andersens 
guldalder-København. De tre hunde med øjne så store som 
tekopper, møllehjul og Rundetårn har Sally Gardner erstattet 
med skræmmende store varulve.

Det er en håbløs krig, Otto Hundebiss og hans kamme-
rater er ude i. Otto har været i krig, fra han var 14, og selv 
om de unge soldater kæmper, det bedste de har lært, så 
falder den ene soldat efter den anden. Pludselig står Døden 
foran Otto Hundebiss, der dog afviser ham med ordene: 
»Hvad forskel vil min sjæl gøre?« Det rappe svar får Døden 
til at forsvinde. Mirakuløst får Otto Hundebiss sig fjernet fra 
krigsområderne med opbydelse af alle sine kræfter og befin-
der sig efter et stykke tid liggende med en kugle i siden og 

et sværdhug i skulderen og fortryder næsten, at han ikke gik 
med Døden, da han havde chancen.

Det ligner Irak, Afghanistan, Syrien … you name it! Otto 
Hundebiss har unægtelig mange voldsomme og traumatiske 
oplevelser med i tornystret og må gennemleve mangfoldige 
mareridt igennem hele historien.

Forfatteren Sally Gardner har blandt andet fortalt føl-
gende om sin roman »Fyrtøjet«: »Det var et perfekt afsæt 
til at tale om krig og tomheden ved at være soldat. Alt for 
mange mænd får deres liv ødelagt af en krig, de ikke forstår. 
Jeg ønskede at skrive om posttraumatisk stresssyndrom. 
Jeg håber, at eventyr altid vil blive brugt til at gøre mørket 
forståeligt. Dermed kan eventyr være kraftfulde og vise frem 
til lyset i svære tider«.

Slutningen er skræmmende med et ekko af spillet Ma-
tador: »Gå i fængsel. Selv om du passerer start, indkasserer 
du ikke x antal kroner«. Det er meget grumt, voldsomt og 
tankevækkende på samme tid.

Historien understøttes visuelt flot af illustratoren David 
Roberts’ tegninger, der hovedsageligt er holdt i sorte, hvide 
og grå toner med enkelte kraftigt røde illustrationer, der hele 
vejen igennem understøtter romanens stemning, og det gør 
også »Fyrtøjet« til en meget smuk bog. 

Fyrtøjet   

•   Sally Gardner
•   390 kroner
•   280 sider 
•   ABC Forlag

Et anderledes  
og skræmmende 
eventyr
Det er en skræmmende og dyster 
udgave af klassikeren »Fyrtøjet«, 
Sally Gardner har skrevet. For 
eventyr er ikke pussenussede.

○   ANMELDT AF:  BENT RASMUSSEN
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JEG VIL
TALE OM 
MIN SORG
– Møder du efterladte børn og
unge i dit arbejde? Kom og få
nyeste viden om, hvordan du 
bedst kan hjælpe og støtte.

Oplev:
– Dr. Philos Atle Dyregrov, leder af Senter for Krisepsykologi.
– Psykolog Lene Larsen fra Det Nationale Sorgcenter.
– Ph.D Martin Lytje fra Kræftens Bekæmpelse.
– Direktør Preben Engelbrekt fra Børn, Unge & Sorg.
– Og ikke mindst beretninger fra børn og unge selv.

Konferencen finder sted d. 18. september på Bremen Teater 12–16.

Tilmelding og mere information på Billetto.dk
– søg på ”Jeg vil tale om min sorg”

n  Lærerliv  

○   ANMELDT AF:  JENS RAAHAUGE

Hvis de danske uddannelser var tegnet som et kort i en af de 
utallige vejrudsendelser, ville kortet være bestrøet med gule 
pletter efter lynnedslag fra denne bogs klummer, anmeldelser 
og kronikker. Forfatteren bruger sin pen som Thor sin Mjølner, 
når han tordner hen over uddannelseshimlen og ser, hvordan 
åndløse politikere som Antorini og Corydon med deres reformer 
tømmer uddannelserne og meningen med lærergerningen for 
indhold. Bogen bæres af en vrede, som er til at holde ud og af, 
fordi den hviler på en rodfæstet tro på undervisningens og den 
gode lærers afgørende betydning for en værdifuld påvirkning af 
eleverne/de studerende.

Det, der gør læsningen så vederkvægende, er, at forfatteren 
er sig selv; en undervisningskonservativ og dannelsesprogressiv 
person, der råber på et oprør, som kræver meningen med un-
dervisning tilbage. Han beklager de negative eftervirkninger af 
68-generationens opgør med »den sorte skole«, og han 
 

 skammer de politikere, der med de seneste ti-femten års refor-
mer har udhulet undervisningens og underviserens betydning. 

Blandt andet betjener forfatteren sig af et citat fra Peter 
Bastians »Mesterlære – En livsfortælling« til belysning af sit 
ærinde: »Hvis det naturlige hierarki ikke er til stede i en lærer-
elev-relation, kan læreren af indlysende grunde ikke være lærer. 
Hvis det naturlige hierarki ignoreres i en lærer-elev-relation, er 
undervisningen per definition uautentisk, fordi den benægter en 
fundamental kendsgerning«.  

Ud over at det kan være berigende at læse en kritik, der er 
båret af faglig indsigt og personligt engagement, så er det ekstra 
velgørende, når tankerne udgår fra et menneske, der øser gene-
røst af en livserfaring både som sprog- og mediefagslærer i gym-
nasiet i mange år og som forælder til børn i grundskolen. 

Anmeldelsen er forkortet af redaktionen. Læs hele anmeldelsen 
på folkeskolen.dk/ 606215. 

Carpe diem  
– 40 tekster om ud-
dannelsessystemet   

Det slår gnister
Med rødder i en undervisning, der sigter mod det gode, det sande og det skønne, 
får den moderniseringsstyrede udvikling i uddannelserne sin bekomst. 

•   Mikael Busch
•   198 kroner
•   151 sider
•   Fjordager
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Medlemmer må ikke søge job hos A2B 

Danmarks Lærerforening har gennem Lærernes 
Centralorganisation (LC) indledt blokade mod 

sprogcentervirksomheden A2B.  
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra  

1. januar 2017 ikke må søge job eller lade sig  
ansætte ved A2B’s sprogcentre.

Blokaden iværksættes, da det efter gentagne  
forsøg ikke er lykkedes for LC at indgå overens-

komst med A2B for så vidt angår undervisning på 
A2B’s sprogcentre.

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

retten til senere at blive medlem af  
Danmarks Lærerforening.

BLOKADE mod A2B’s  
sprogcentervirksomhed DEADLINES FOR

STILLINGSANNONCER
2017

Nummer 13: Tirsdag den 8. august 2017 kl. 12
Nummer 14: Tirsdag den 22. august 2017 kl. 12
Nummer 15: Tirsdag den 5. september 2017 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

EFTERUDDANNELSE  KRÆVER  TID OG  OPBAKNING

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

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

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

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

L Æ S  S I D E  6

147426 p01_FS1816_Forsiden.indd   1
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

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

Programmet Visible Learning  
skal bruges af lærerne på mange 

skoler, men én kommune siger fra 

og kalder det rigidt.

SYNLIG LÆRING
SOM KONCEPT

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

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

NY BOG: TO FLØJE STRIDES OM DANNELSE

147427 p01_FS1916_Forsiden.indd   1
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F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Redaktionen anbefaleR også side 42:

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

Topembedsmand vil sæTTe  ny  skolelinje  i kl

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

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

30 %

skolen bRydeR ikke med 

social arv
– men er det skolens rolle?  

Og skal alle være akademikere?
L æ s  s i d e  6

147429 p01_FS2116_Forsiden.indd   1
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26:

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

BONDO OM  DLF' S  ERSTATNING  FOR NATIONALE TEST

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

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

9

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

 

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

Lærer om flygtninge i modtageklasse:

147428 p01_FS2016_Forsiden.indd   1
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

11
KOMMUNER 
SKAL SKIFTE 

LÆRINGS- 
PLATFORM 

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  3 0

PISA: MATEMATIK RYKKER, OG NATURFAG ER MEGET POPULÆRT

NY LÆRER:  
JEG ELSKER   

MIT JOB

FRA  
MODSTANDER 
TIL MINISTER

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

God undervisning er skolens  

kerneopgave, siger Merete Riisager. 
Læs interview med den nye  

undervisningsminister.

S I D E  6
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12/12/2016   14.41

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

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

ÅBEN SKOLE: UNDERVISNING I SKROTTET MAD

Lærer Josefine Jack Eiby  
kom i modvind, da hun startede  

kampagnen #Skolepral. 

PRAL FOR  
POKKER 

2017
QUIZ OG  

VIND

 STUDERENDE  
SKRIVER OM FATTIG 

BARNDOM  

L Æ S  S I D E  1 6

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  P O R T R Æ T I N T E R V I E W  S I D E  6

149514 p01_FS0117_Forside.indd   1

09/01/2017   15.47

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

N R .  0 2   |   2 6 .  J A N U A R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20: 

»Økonomi har efterhånden trumfet    

pædagogikken«, siger Morten Fjord.

DERFOR HAR  
JEG SAGT OP

11
GREB TIL  

SPÆNDENDE 
UNDERVISNING

L Æ S  S I D E  2 8

L Æ S  S I D E  3 9

L Æ S  S I D E  6

I SKOLE MED DONORBARNET LUDVIG

ANMELDER:
TRÆK HATTIE-BOG 

TILBAGE 

SKOLELEDER:

149515 p01_FS0217_Forsiden.indd   1
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 Øvrige job 

slagelse.dk

Der kan ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes straffeattest.

Vi har netop modtaget en flot donation af A. P. Møllerfonden til at 
arbejde med databaseret læringsledelse i dansk og matematik. 
Dette har givet næring til en mangeårig drøm om at ansætte et 
fagligt fyrtårn i matematik - en konsulent, der brænder for mate- 
matikfaget og ønsker at være med til at flyttet faget i årene frem. 

Vi har brug for dig, hvis du er cand.pæd.didak, i matematik, mate- 
matikvejleder eller lignende, og har en brændende interesse og et 
varmt hjerte for at udvikle matematikfaget i grundskolen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til 
at kontakte skoleleder Søren Ranthe eller souschef Britta 
Thomsen på tlf. 58 57 22 00. 

Læs mere om skolen på antvorskovskole.slagelse.dk og  
www.learningtechlab.dk

Frist: 26. juni 2017 kl. 12.00. 
Vi forventer at afholde samtaler den 27. juni 2017.

Læringskonsulent 
i matematik til Antvorskov Skole God sommer

Næste nummer af Folkeskolen 
udkommer 17. august. 

Følg med på folkeskolen.dk
Redaktionen holder kun lukket i uge 28 og 29, 
men debatten er åben hele sommeren.
Danmarks Lærerforenings sekretariat har  
ændrede åbningstider fra uge 27 til uge 31:  
Mandag til torsdag: kl. 10 til 15, fredag:  
kl. 10 til 14.

For annoncering kontakt  
Media Partners 
Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@mediapartners.dk 
Husk at lærerjob.dk er åbent hele sommeren. Lærerjob.
dk er Danmarks største jobsite for stillinger i grundskolen. 
Opret din stillingsannonce – nemt og enkelt. 
Kontakt Media Partners for yderligere informationer om  
annoncering på telefon 29 67 14 46.
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I tre år har Lærernes a-kasse i samarbejde med 
Professionshøjskolen Metropol udbudt trainee-
ordninger for nyuddannede ledige lærere. 
Nu er pædagogernes a-kasse kommet med på 
projektet, og hovedfokus har flyttet sig fra klas-
seledelse til tværprofessionelt samarbejde.

»Vi justerer hele tiden ordningen efter 
de studerendes feedback og kommunernes 
behov. Lige nu giver det et enormt cv-boost, 
at man er klædt på til at indgå i samarbejdet 
med pædagogerne. Det er efterspurgt af både 
de ledige og arbejdsgiverne«, siger Pernille 
Henriksen, adjunkt ved Metropol og undervi-
ser på ordningen.

Efteruddannelsen består af et kursusforløb 
og en praktikperiode på otte uger som trainee 
under en rutineret lærer på en folkeskole.

»Samlet set medvirker forløbet til, at man 
kan reflektere over og tale om sig selv som 
kompetent lærer i stedet for kompetent lærer-
studerende. Det er vigtigt, for det kan natur-
ligvis gøre noget ved selvtilliden at gå ledig«, 
siger Pernille Henriksen.

Er med til at forme praksis
Oprindeligt var de ledige pædagoger og læ-
rere opdelt de første kursusgange, men efter 
ønske fra de studerende er al undervisningen 
nu samlæst.

»Vi gør meget ud af at diskutere, hvordan 
lærere og pædagoger kan supplere hinandens 
faglighed, så vi undgår ’radiatorpædagogen’, 
der er plantet på sidelinjen under undervis-
ningen, hvis ikke der er en elev, der har brug 
for ekstra hjælp«, siger Pernille Henriksen og 
tilføjer:

»Vores kursister kan være med til at præge 
praksis. Det kan godt være, at det gode tværfag-
lige samarbejde ikke eksisterer alle steder end-
nu, og så har man jo en fordel, hvis man har 
gjort sig tanker om, hvordan det kan skabes«.

Konsulent i Lærernes a-kasse Jakob Fog 
understreger, at elementer som konflikthåndte-
ring, klasseledelse og det svære forældresamar-
bejde stadig indgår som en del af forløbet.

»Målet er at give de nyuddannede lærere 
en efteruddannelse, der hjælper dem med 
både at finde job og at kunne være i det job, 
de finder. Noget, der styrker deres jobsøgning 

på kort sigt og deres robusthed som lærere på 
længere sigt«, fortæller han.

En øjenåbner
Birgitte Krabbenhøft blev uddannet som læ-
rer fra UCC Carlsberg den 24. januar, gik ledig 
i to måneder og er nu trainee på Humlebæk 
Skole efter at have fulgt kurset på Metropol. 
Inden hun startede, havde hun ikke et klart 
billede af, hvordan pædagoger skal indgå i 
undervisningen.

»Forløbet har været en øjenåbner, i forhold 
til hvor meget ekstra værdi det tværfaglige 
samarbejde kan tilføre, hvis man planlægger, 
udfører og evaluerer undervisningen sammen 
– med respekt og nysgerrighed for hinandens 
faglighed«, siger hun og fortæller, at hun også 
har fået styrket selvtilliden som jobsøgende:

»Jeg kommer til at gå til fremtidig jobsøgning 
med styrket cv, netværk og tro på egne evner 
efter at have været ’føl’ i et rutineret lærer-
team, hvor jeg har kunnet finde inspiration i at 
følge, hvordan rutinerede kollegaer underviser 
og tackler eleverne på hver deres måde«.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Kurser skal skaffe nyuddannede  
lærere job
Efterspørgslen efter lærere med kompetencer inden  
for tværfagligt samarbejde med pædagoger er stor.  
Lærernes og pædagogernes a-kasser udbyder nu  
fælles traineeforløb til nyuddannede uden job.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Ledighed

CV

Jeg kommer til at gå til 
fremtidig jobsøgning 
med styrket cv, netværk 
og tro på egne evner.
Birgitte Krabbenhøft
Jobsøgende lærer
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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

Gribskolen, 3230 Græsted

Lærere til Gribskolen

§ Ansøgningsfristen er den 30. jun. 2017

Kvik-nr. 46336410

Broskolen, 4220 Korsør

Lærer til Broskolen i Korsør

§ Ansøgningsfristen er den 23. jun. 2017

Kvik-nr. 46634277

NEXT Uddannelse København, 2500 København

Teamleder og undervisere til NEXT UNG

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2017

Kvik-nr. 46662468

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Læringskonsulent i matematik

§ Ansøgningsfristen er den 26. jun. 2017

Kvik-nr. 46660333

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Vindinge skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 28. jun. 2017

Kvik-nr. 46662990

Juelsminde Skole, 7130 Juelsminde

Er du vores nye pædagogiske afdelingsleder?

§ Ansøgningsfristen er den 23. jun. 2017

Kvik-nr. 46662999

CICED, 1799 København V

Lærere til volontørprojekt på Zanzibar

§ Ansøgningsfristen er den 01. aug. 2017

Kvik-nr. 46767824

Marienhoffskolen, 8550 Ryomgård

Tysklærer søges til Marienhoffskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2017

Kvik-nr. 46768674

Dyhrs Skole, 4200 Slagelse

Lærer til Dyhrs Skole

§ Ansøgningsfristen er den 23. jun. 2017

Kvik-nr. 46768891

Tikøb Skole, 3080 Tikøb

Lærer til Tikøb Skole

§ Ansøgningsfristen er den 26. jun. 2017

Kvik-nr. 46783053

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Naturfagslærere til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2017

Kvik-nr. 46784691

Bjørnehøjskolen, 3200 Helsinge

Lærer til Bjørnehøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 23. jun. 2017

Kvik-nr. 46784732

Jinnah International School, 2720 Vanløse

Dansk-pakistansk friskole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2017

Kvik-nr. 46783054

Sorgenfriskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Autismelærer til Sorgenfriskolen

§ Ansøgningsfristen er den 23. jun. 2017

Kvik-nr. 46803778

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Inklusionspædagog til Søndersøskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2017

Kvik-nr. 46767862

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Er du til mat., natur/teknologi og friluftsliv?

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2017

Kvik-nr. 46803771

149525 p52-57_FS1217_Lukkestof.indd   54 19/06/17   15.12



F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 1 7  /  55 

Egholt, 4180 Sorø

Lærere til intern skole og STU for børn og unge

§ Ansøgningsfristen er den 23. jun. 2017

Kvik-nr. 46805997

Baggesenskolen, 4220 Korsør

To lærere til Baggesenskolen

§ Ansøgningsfristen er den 23. jun. 2017

Kvik-nr. 46805998

Solvangskolen, 3520 Farum

Dansklærer til 1. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 26. jun. 2017

Kvik-nr. 46886582

Stavnsholtskolen, 3520 Farum

To dansklærere til børnemiljø

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2017

Kvik-nr. 46889918

Ahi International Skole, 2720 Vanløse

Tysk- og dansklærer savnes!

§ Ansøgningsfristen er den 27. jun. 2017

Kvik-nr. 46886288

Seden Skole, 5240 Odense NØ

Skoleleder til Seden Skole

§ Ansøgningsfristen er den 09. aug. 2017

Kvik-nr. 46888213

Det Kgl. Vajsenhus, 1364 København K

Lærer til indskolingsdansk og billedkunst

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2017

Kvik-nr. 46888264

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Matematiklærer til 3. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 23. jun. 2017

Kvik-nr. 46889078

Herlufsholm Skole, 4700 Næstved

Lærerstilling til Herlufsholm Skole

§ Ansøgningsfristen er den 14. jul. 2017

Kvik-nr. 46901626

Basen Skole & Familiebehandling, 2100 København Ø

Visionære undervisere søges til Basen

§ Ansøgningsfristen er den 27. jun. 2017

Kvik-nr. 46911795

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

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Dansklærer/læsevejleder til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2017

Kvik-nr. 46924927

Jinnah International School

Ambitiøs lærer søges til friskole i Vanløse

§ Ansøgningsfristen er den 26. jun. 2017

Kvik-nr. 46943965

Sankt Birgitta Skole, 4930 Maribo

Dansklærer til udskolingen – Maribo

§ Ansøgningsfristen er den 26. jun. 2017

Kvik-nr. 46916557

Skolen ved Søerne, 1911 Frederiksberg C.

Pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 18. aug. 2017

Kvik-nr. 46943867

Vestegnen HF & VUC, 2620 Albertslund

Engelsklærer, Vestegnen HF & VUC

§ Ansøgningsfristen er den 30. jun. 2017

Kvik-nr. 46925833

Vestegnens Privatskole, 2630 Taastrup

Vestegnens Privatskole søger tysklærer

§ Ansøgningsfristen er den 27. jun. 2017

Kvik-nr. 46924853

Dragør Skole, 2791 Dragør

Lærer til mellemtrinnet med PLC-funktion

§ Ansøgningsfristen er den 27. jun. 2017

Kvik-nr. 46943995
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rubrikannoncer

Sommer/sensommer 
i København NV
Kvistlejlighed udlejes 
i ugerne 26 - 33. So-
veplads til 5 personer. 
4500 kr. pr uge, 7500 kr. 
for to uger.
Telefon: 26272586

Frederiksberg uge 
29+30 for 1000,- pr uge
Verdens sødeste kat, Chi-
li, en godmodig og skøn 
perser, efterlyser kat-
teglad familie til at passe 
sig i sit hjem
Telefon: 30647404

Sommer på Islands 
Brygge i KBH
83 kvm lejlighed i 2 eta-
ger på Islands Brygge 
udlejes i uge 27-29 til 
3500 kr. pr. uge. Tæt på 
metro og havnebad.
Telefon: 60662733

Dejligt hus med 
udsigt til Lillebælt
Vi udlejer hus ved Skær-
bæk i uge 28 og 29. Der 
er min. 8 sovepladser, 
velegnet til stor familie 
eller 2 familier.
Telefon: 61370828

Orø Isefjordens perle
Trænger du til at stresse 
af, har vi dejligt som-
merhus med plads til 
mange. Huset ligger tæt 
på fjorden.
Telefon: 22349706 
www.sommerhusdanmark.dk  
Hus 7618

Oplev Krakow – lejlighed 
i centrum tæt på alt
Skøn lejlighed i stille gade 
midt i pragtfuld by. 2 stu-
er, 6 sovepl., Fra 200 kr/
dag. Billige fly fra Kbh.
Telefon: 59471766 
krakowcity.dk

Sommerhus uge 
30 Sejerøbugt 55 
min fra Kbh
Nyere lækkert 70 m2 
træhus  udlejes i uge 30. 
Kun 400 og 800 m til 
2 dejlige sandstrande, 6 
sovepladser. Pris:...
Telefon: 40 76 39 04

Sommerhus med 
panoramaudsigt 
over Limfjorden
50 m til børnevenlig 
strand og hyggelig havn.
Enestående natur m. af-
mærkede vandreruter og 
golfbane. 3800/uge+el
Telefon: 61708983

Sommerhus, tæt ved 
Skagen, Bratten Strand
Rigtig godt og velbellig-
gende ved god strand. 
6-8 sovep centralt for 
mange dejlige ferieople-
velser. Fra 2.800
Telefon: 29293002

Sommerferie I 
København
Rummeligt hus i hyggelig 
og stille haveforening ud-
lejes i uge 28, 29 og 30.
Telefon: 21846939

Vesterhavs 
Poolsommerhus Blåvand
12 pers 5 soverum pool, 
spa, sauna. Pris uden-
for ferier uge kr 3.800 
Week-end kr 2.800,-. 
Plus forbrug
Telefon: 93893850

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
dejlig lys lejlighed i roligt 
kvarter udlejes til max 2 
personer. 5 min. fra me-
tro og søerne. 3000 kr 
ugentlig.
Telefon: 21757146

Flensborg Fjord – 
egen strand!
5metertilvandet.dk - 
Sommerhus m storslået 
panorama udsigt 6 pers 
70m2. Grænsen 10km. 
Wi-Fi. Bade, fiske & 
vandre-
Telefon: 40313306 
www.5metertilvandet.dk

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

Sommerhus – 
Vesterø – Læsø
I uge 31 eller i eftersom-
meren, hvor færgeprisen 
er meget lav. Huset ligger 
på lyngklædt grund nær 
Strand.
Telefon: 86912326 og 
40385642 
www.klokkeblomstvej.dk

Ferier/weekends i 
smukke Sejerøbugten
Skønt personligt hus nær 
skov & strand i maleriske 
Odsherred 4 sovepl+2, 
3800kr/uge+el, cykler/ 
kulturoplevelser
Telefon: 23306910

Sydspanien 
Andalusien Nijar
Lejlighed 68 m. med alt..
Tæt ved naturpark, flotte 
strande, små bugter og 
pragtfuldt natur. Fra 
1600kr. pr.uge
Telefon: 22213344

Læsø (Vesterøhavn) 
skoleferien. Hunde tilladt.
Dejligt lille Kalmarhus fra 
1980, 56 kvm m. bræn-
deovn. Huset ligger på 
10000 kvm naturgrund, 
udlejes billigt.
Telefon: 98232138 el. 
23717738

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

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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

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

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

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

149525 p52-57_FS1217_Lukkestof.indd   56 19/06/17   15.12



F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 1 7  /  57 

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. 

138.000 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. 13  1. august 8. august 17. august
Folkeskolen nr. 14  15. august 22. august 31. august
Folkeskolen nr. 15  29. august 5. september 14. september
Folkeskolen nr. 16  12. september 19. september 28. september

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

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

134. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

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

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

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

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. kvartal 2017 er  
138.000. 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+.

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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DANMARKS  
LÆRERFORENING

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 henvendel-
ser mandag-torsdag kl. 9.00-15.30 og 
fredag kl. 9.00-14.30.

ÆNDRET ÅBNINGSTID I  
SOMMERUGERNE
I perioden 3. juli – 4. august 2017 er se-
kretariatets åbningstid ændret til man-
dag-torsdag 10.00-15.00 og fredag 
10.00-14.00. Åbningstiden gælder så-
vel døren som telefonen.

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 op-
lyst, om du skal henvende dig til kred-
sen, dlf/a, Lærernes Pension mv., om 
kredskontorets åbningstid, adresser 
og telefonnumre.

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

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan man 
henvende sig om konkrete sager om 
arbejdsskader og psykisk arbejdsmil-
jø, om medlems administration, låne-
afdeling, understøttelseskasse og ud-
lejning af foreningens sommerhuse.

KONTINGENTNEDSÆTTELSE 
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er ledi-
ge, 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 3369 6300, eller der kan an-
søges direkte på vores hjemmeside 
www.dlf-laan.dk

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

Vandkunsten 12, 1467 København K
Telefon 3369 6300
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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
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Tegning: Craig Stephens

SÅ KAN DE LÆRER DET / 128

FOR KORTE NYHEDER

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

Endelig sommerferie: 
Sådan slapper lærerne af
Billedkunstlærere finder det af-
slappende at gå i lokale souvenir-
butikker og sige ironiske ting om de 
mest bedårende tøjdyr, køleskabs-
magneter og ting af kobber.

Matematiklærere kobler af i den 
dejligste andengradsfunktion. Bare 
ligge henslængt og beregne nul-
punkter og toppunkt i deres egen 
bløde parabel eller altså: hængekøje.

Samfundsfagslærere: Sammen-
lign dén service, dén morgenmad, 
dén udsigt med, hvordan hjemme-
siden beskrev Hotel Paradiso – det 
siger altså en del om det postfaktu-
elle samfund. 

Tysklærere: Som kulturel masto-
dont er vores nabo mod syd impo-
nerende af så mange grunde: Fleg-
gaard, Poetzsch Padborg og Otto 
Duborg er blot nogle få af dem.

Madkundskabslærere nyder at 
sidde eksotiske steder og fylde sig 
med eksotiske lækkerier. Og hen-
kastet nævne, hvordan de selv ville 
have gjort dem lige dét lækrere. 

Geografilærere: Hvis det nogen-
sinde skal være, skal det nok være i 
år. En tur til Arktis og se, om det kan 
lykkes at smugle et stykke autentisk 
indlandsis med hjem i rygsækken.

Fransklærere har anskaffet alt det 
nye Emmanuel Macron-merchan-
dise: nøglering, kasket, plakater, pa-
raply, sengetøj. Gør ligesom livet en 
smule mere … je ne sais pas.

Dansklærere slapper af ved at 
anskaffe en stak romaner af nye, 
unge forfattere. Tage et billede og 
skrive på Facebook, at nu er der 
endelig tid. Så falde i søvn. Vågne 
i august.

Biologilærere:  
To ord: Flåt, skalpel.

Fysik/kemi-lærere: Interferens? 
Jo, men det skal opleves fra en god 
bænk ved havet. Bølger giver ro i 
sjælen. Bølger giver ro i sjælen. Bøl-
ger giver ro i sjælen. 

Engelsklærere: Brexit blev der 
sagt. Nødt til at blive hjemme med 
te og scones og »Downton Abbey«.

Musiklærere slapper af på festivaler. 
Rock, kor, orgel, jazz, alt muligt. Her: 
Tønder, Roskilde, Nibe, Femø, Vesløs. 
Nej vent – disse byer har endnu ikke 
en festival: Hårbølle, Gislev, Bagterp. 

Håndværk og design-lærere 
shopper. Bare ned i det lokale bygge-
marked og ose. Drømme om pålide-
ligt værktøj og udtænke stabile vitri-
neskabe med svalehalesamlinger.

Historielærere: Evigt 
ejes kun det tabte. Som 

de somre, da man ciklede i 
plusfours gennem rapsmarker på en-
deløse grusstier sammen med som-
merkjolepigen med det frivole væsen. 

Kristendomskundskabslærere 
bør overhovedet ikke slappe af. Slet 
ikke i år. Det er 500-året for Luther. 
Luthers? Et eller andet med Luther.

Natur/teknologi-lærere. Disse 
fidget spinners, man bliver sgu så 
træt af ustandseligt at bede ele-
verne lægge dem væk. Nu er det 
endelig tid til at kigge lidt nærmere 
på dem selv. 

Idrætslærere er jo faktisk nogle 
komplette fjolser, når det kommer til 
disciplinen at slappe af. De er ikke 
gode til det. Os andre kan man på en 
måde godt kalde eksperter. 

På opdagelse med naturfagene og matematik i 1.-10. klasse

Xplore
GO Forlag er specialister i naturfagene og matematik 
og eksperter i fællesfaglighed. 

XPLORE-PORTALERNE INDEHOLDER BL.A.:
•  Målrettede forløb til hvert fag og klassetrin (1.-10.) 
•  Oplæsning af tekst – indtalt af skuespiller
•  Fællesfaglige forløb til alle klassetrin
•  Forløb til fokusområderne og den fællesfaglige naturfagsprøve
•  Omfattende lærervejledninger og evalueringsværktøjer
•  Opgaver, eksperimenter, test og træning
•  Adaptive test til alle forløb
•  Færdige årsplaner til alle fag og klassetrin.

XPLORE-PORTALERNE BESTÅR AF:
•  Xplore Matematik
•  Xplore Natur/teknologi
•  Xplore Geografi
•  Xplore Biologi
•  Xplore Fysik/kemi
•  Xplore På tværs (fællesfaglige fokusområder) 

PRØV GRATIS MED DINE ELEVER!
Bestil gratis prøveabonnement på 
www.goforlag.dk/prøveabonnement.

www.goforlag.dk
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