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PSYKISK PROBLEM
Lærere vil nødig tale psykisk 
sygdom med eleverne. Mød én, der 
tester undervisningsmateriale.

SIDE  14 OG 34

TAG  INDFLYDELSE
Både skoleledere og lærere skal 
turde byde ind, siger to forfattere til 
ny bog om skoleledelse i forandring.

SIDE  24

FOLKETS SKOLE?
Folkeskolereformen rummer 
muligheder, men folkets skole er 
truet, skriver Steen Hildebrandt.

SIDE  38

BAGUD MED  
DET HELE

F Ø R S T E  A R B E J D S U G E :

Hvor begynder man, når ingenting rigtigt er 
på plads? Vi følger to læreres første uge.
S I D E  6
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@DLF.ORG

Nu kommer 
virkeligheden

Stempeluret. Set fra et logisk synspunkt er uret det naturlige valg, i forlængelse 
af at lov 409 har frataget lærerne ansvaret for selv at sørge for at få opgaver og tid til at 
gå op i en højere enhed.

Men man skal være totalt menneskelig og politisk tonedøv 
for at �nde på at sætte sådan et op i folkeskolen år 2014! 
Når vi om nogle år ser tilbage på dette mærkelige forløb, vil 
stempeluret symbolisere det historiske nulpunkt, hvor til-
liden til lærerne var så ringe, at man ikke engang betroede 
dem selv at skrive op, hvornår de møder og går hjem. 

Men folkeskolen er som bekendt ikke længere én virkelighed, men mange forskel-
lige. Der er de to stempelurskommuner. Der er Vangeboskolen, hvor halvdelen af 
lærerne er holdt op. Der er Hedehusene Skole, hvor der ligesom mange andre steder 
ikke er indrettet arbejdspladser, mens man forventer, at lærerne alligevel klarer forbe-
redelsen af hele skoleåret. 

Men der er også Tved Skole, hvor medarbejdere og leder gennem et år har arbejdet 
sig frem til at indrette et arbejdslokale, som passer til de forskellige ønsker. Silkeborg, 
hvor en lærer glæder sig over at sidde og forberede små YouTube-videoer til eleverne. 
Og Lyngby-Tårbæk, hvor »årets lærer«, Mette Teglers, har valgt trygheden ved en kom-
mune med aftalt arbejdsfordeling.

Uvisheden er i hvert fald slut. Nu kommer den konkrete virkelighed, som er til at 
tage og føle på. Det handler om fakta. Er der arbejdspladser, ja eller nej? Hvad sker der 
med den understøttende undervisning? Hvad med bevægelse, er der tid til det? Er der 
sammenhængende tid til forberedelse?

Så nu kan alle smide ja-hatte og nej-hatte væk og stoppe spekulationerne. Nu skal vi 
til at forholde os til de konkrete problemer. Lad os få dem på bordet og konfrontere de 
ansvarlige. Lad os også se på gode løsninger og inspiration. Så ved alle i det mindste, 
hvor de skal søge arbejde næste gang!

I medierne har mange af de sædvanlige kommentatorer udtrykt frygt for, at lærerne 
vil lade utilfredsheden gå ud over eleverne! Jamen, lærernes brændstof er jo engage-
mentet i eleverne. I alle slags kommuner og skoler er de for længst trukket i arbejdstø-
jet og i gang med at løse så mange problemer, de kan. Netop for at det ikke skal ramme 
eleverne. Som en lærer siger inde i bladet: »Børnene skal nok klare sig. Vi tager hånd 
om dem, men jeg kunne godt tænke mig, at nogle passede på mig på samme måde«. 

Det burde kommunerne gøre til deres vigtigste opgave. Politikerne og  
forvaltningerne skulle koncentrere sig om at sørge for ordentlige ram-
mer i det, de selv har trumfet igennem, anerkende 
indsatsen og kyle stempelurene langt væk. 
 

»Aktionen er således  
ikke blot et angreb på Erik  
Schmidt, men på hele den 

danske lærerstand, på  
demokratiet og på enhver 
form for anstændighed. 

Det er en krigserklæring fra 
ja-hattenes side!«

Brian Degn Mårtenssons 
 blog om den tjenstlige advarsel til  

Odense-læreren Erik Schmidt

»Kunne de rollinger dog 
ikke bare starte skoleåret 
i morgen – jeg bliver ikke 
bedre forberedt – og jeg 

savner deres livlige  
væsener«.

Pernille Kepler 
i dagbogsblog fra de første augustdage

»’Vi bygger skibet, mens  
vi sejler’, kvidrer de frejdigt. 

Vel gør de ej; de bliver  
på land«.

 Niels Christian Sauer 
i blogindlæg om folkeskolereformen
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Lærer til lærer
Beretning fra en  

anderledes mundtlig 
prøve i engelsk.

Den understøttende undervisning, møder,  
materialebestilling og tusind andre ting.  
Folkeskolen var med to lærere på arbejde i den 
første uge af august.  

EN UGE TIL 1.000 TING

TILMELD DIG UGE SEX 
og få gratis og tidssvarende materialer til 
seksualundervisningen på alle skolens 
klassetrin.

Uge Sex støtter dig i at arbejde…
•  med Fælles Mål
•  tværfagligt
•  projektorienteret

TILMELD DIG PÅ WWW.UGESEX.DK
Uge Sex-kampagnen gør god
seksualundervisning nemmere!

0.-3. KLASSE
krop - grænser - køn 
følelser - familier
www.kroppelop.dk

4.-6. KLASSE
identitet - krop - grænser 
pubertet - forelskelse - køn
www.migogminkrop.dk

SMS US SKOLE 
til 1919 

og få mere 
information*

* koster kun
 

alm. SMS-takst

GRÆNSER SEKSUALITET
RELATIONER SUNDHED
TRIVSEL RETTIGHEDER
IDENTITET PUBERTET

7.-9. KLASSE + 10. KLASSE
seksualitet - krop - grænser - følelser
sex - prævention - sexsygdomme
www.sexfordig.dk
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Svensk  
sprogsucces

Rosa havde intet sprog, 
men udviklede sig 

hurtigt med Karlstad-
modellen.

Kronik

34

»Forbløffende 
mange havde hørt 
om depressioner«
Lærer Maj Kalfod følte 
sig, som halvdelen af 
lærerne i ny undersø-

gelse, kun delvist rustet 
til at tale om psykisk 

sygdom med sine elever. 
Psykiatrifondens under-

visningsmateriale gav 
hende et udgangspunkt. 

»Folkeskolereformen 
rummer muligheder, 
men mange forhold 
truer med at splitte 

folkets skole«.
Steen Hildebrandt
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Kæmp for indflydelsen
Skoleledere skal turde byde ind 
og sige fra – både nedad og opad. 
Mød lederteam, der står bag ny bog 
om skoleledelse i forandring.
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Helle Breilev sad på en café i julisolen, da en 
akut arbejdstrang a�rød al afslapning. »Jeg 
ville ønske, at jeg skulle på arbejde i morgen«, 
sagde hun til sin mand, der også er lærer. Han 
så en smule overrasket på hende. »Det er uvis-
heden, jeg gerne vil af med«, forklarede hun: 
»Jeg vil bare i gang med at få planlagt det sko-
leår nu«.  

Hjemme i bryggerset havde �yttekasserne 
med det nedpakkede hjemmekontor længe 
irriteret Helle Breilev, og derfor tog hun al-
lerede i uge 29 bilen over på den ferieforladte 
Fladsåskolen i Næstved. Hun ville bare lige 
indrette sig hurtigt. Men på de nyopstillede 
lærerarbejdspladser fandt hun absolut ingen 
plads og søgte i stedet mod sine 5. klasse- 
elevers lokale, hvor hun bunkede bøgerne på 
nogle reoler.

»Jeg er stadig chokeret over, at man har 
valgt den slags arbejdspladser. Man sidder 
helt afskærmet, men samtidig tæt som i et 
stort callcenter«, siger Helle Breilev, der målte 
bordlængen på en af de 24 arbejdspladser til 
en meter og ti centimeter. De er 38 lærere og 
en gruppe pædagoger om at dele arbejdsplad-
serne.   

Folkeskolen møder den første uge i 
august Helle Breilev på todagesinternat med 
både gamle og nyansatte lærere, pædagoger 
og ledelse fra Fladsåskolen. Hendes iver 

efter at komme i gang har ikke lagt sig. 
Tværtimod.

Planlægning i 11. time   
Skoleleder Susanne Kusk omdeler hoved-
punkter for årgangsteamets arbejde og plan-

lægning i uge 32. Trykt med hvide bogstaver 
på en sort baggrund står blandt andet, at der 
skal udarbejdes en �reugersplan for lektieca-

Lærer efter første arbejdsuge: 
»Det er uvisheden,  
jeg vil af med«
Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse i alle fag. 
Lærer Helle Breilev har været utålmodig i ugevis for at få fyldt noget 
indhold på de luftige begreber. 

TEKST LISE  FRANK

FOTO HANNE  LOOP

Jeg er stadig  
chokeret over, at 
man har valgt den 
slags arbejdspladser. 
Man sidder helt af-
skærmet, men sam-
tidig tæt som i et 
stort callcenter.
Helle Breilev
Fladså Skole

  49 år
  Lærer, Fladsåskolen, Næstved
  Uddannet i 1989 på »Det Nødvendige 

Seminarium« i Tvind.

Helle Breilev

Følg to lærere et år
En reformeret skole og en ny arbejdstidslov er ny virkelighed for lærere 
over hele landet. Folkeskolen følger i det nye skoleår de to lærere Helle 
Breilev, Fladsåskolen, Næstved, og Susanne Andersen, 4kløverskolen, 
Frørup-afdelingen, Nyborg.     
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»I en undervisningssituation ville det være en didaktisk 
fadæse at sætte en gruppe elever i gang med en opgave 
med så mange ubekendte faktorer«, siger Helle Breilev 
om arbejdet på internatet tirsdag formiddag. Stående ses 
skoleleder Susanne Kusk. 

Læs på næste side om lærer Susanne Ander-
sen fra 4kløverskolen i Nyborg.

fé, for den understøttende undervisning og et 
læsebånd. Bevægelse i alle fag og tilsyn i de 
to faste frikvarterer skal der også styr på. Så 
mangler kun årsplanerne. Både den interne 
og den til forældre og elever. Men det er alt 
sammen ting, der plejer at ligge klar på nuvæ-
rende tidspunkt, forklarer Helle Breilev. Det 
er altså med at komme i gang. Problemet er 
bare, at ingen tidligere har planlagt understøt-
tende undervisning eller bevægelse i alle fag. 
Der er desuden nogle huller i skemaet: 

»Hvem har for eksempel de to timers un-
derstøttende undervisning i 5. hver tirsdag 
eftermiddag?« spørger en lærer ud i rummet. 
Susanne Kusk vil komme rundt i grupperne 
og svare på spørgsmål senere. Man kan bare 
gå i gang. 

Helle Breilev fornemmer en mild form for 
rådvildhed og foreslår som mellemtrinnets 
koordinator, at gruppen begynder med at 
planlægge noget, der er konkret og tæt på: 
Første skoledag. Hurtigt er der enighed om en 
model med sportsaktiviteter på tværs af klas-
serne. Nogle får imidlertid brug for at sidde 
og forberede noget undervisning til dagen 
efter, mens andre er sammen med eleverne. 
»Men det får vi til at gå op«, siger Helle Brei-
lev stadig optimistisk. 

I Næstved har kommunen ikke villet indgå 
nogen aftale med lærerkredsen, så Fladså-
skolen arbejder fra i år efter lov 409, hvorfor 
der ikke er noget, der hedder forberedelse 
hjemme. Alt arbejde foregår på skolen.  

 Tvivl om lektiecafé
Gennemsnitligt skal alle lærere på Fladsåsko-
len undervise 27 lektioner om ugen. Men da 
Helle Breilevs koordinatorfunktion tæller for 
tre, ender hun på 24 lektioner i sine linjefag 
dansk og engelsk på 5. årgang. Indimellem 
skal hun også være i lektiecafeen, hvis ind-
hold endnu står ret uklart for hende.  

Planlægningen af netop lektiecafeen har 
lærerne på internatet valgt at sætte midler-
tidigt på standby. De er i tvivl om, hvorvidt 
det overhovedet er lovligt at bede forældrene 
tilmelde eleverne til den frivillige café. Sidst 
på dagen forstår de dog på deres leder, at så 
længe tilmeldingerne ikke er bindende, vil det 
være okay at indhente dem.

Kender nogen Edward?
Lærerne begynder at spørge hinanden, om 
nogen ved, hvem en såkaldt Edward er. Ingen 
har hørt om ham, til trods for at Edward
står på en liste som lærer. Mellemtrinnets læ-

rere begynder at overveje, om de kan regne 
med ham på første arbejdsdag. De kunne i 
hvert fald godt bruge en kollega mere for at få 
dagen til at gå op.

En af Helle Breilevs nærmeste kolleger kan 
ikke lade være med at grine af den situation. 
»Det er altså for absurd. Vi kan da ikke plan-
lægge noget for en person, vi ikke kender«, 
siger hun. De andre ler med, og alle synes et 
øjeblik at trives med uvisheden. Men om tre 
arbejdsdage møder eleverne i skole. Helle 
Breilev er spændt:

»Jeg har valgt at se på det som en spæn-
dende udfordring, men jeg tror, at den vig-
tigste opgave bliver at passe på hinanden. Jeg 
kan blive usikker på mange ting, men jeg er 
bange for, at der er nogle kollegaer, der får 
det meget sværere«.  
lif@dlf.org

141962 p06-13_FS1314_Aktualiseret_Ny_virkelighed.indd   7 11/08/14   15.22



aktualiseret  

8 /  F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 4

Gårdvagter skal planlægges, møder arrangeres. Lærer Susanne Andersen har mentalt haft svært ved at 
holde ferie i år, men nu er planlægningen af skoleåret i gang. For sent, føles det.

»Vi følger lov 409 – og så alligevel …«

I går aftes besluttede Susanne Andersen, at 
hun ikke ville gøre rent i klasseværelset, før 
børnene kommer mandag. Men nu kan hun 
alligevel ikke lade være. For hvordan skal 
man sige til eleverne, at de skal værdsætte 
tingene, når der er beskidt? Skolens rengøring 
begynder først mandag, og Susanne Andersen 
vil tage imod børnene med pyntet lokale. På 
alle borde skal ligge et lamineret papir, hvor 
forældrene har nedskrevet tre styrker om 
deres børn.

Så ja, hun har syndet, som hun siger. Men 
det blev et kompromis.

»Vi har fået lov 409, og vi har aftalt ind-
byrdes, at så følger vi den. Vi vil ikke slå 
hinanden oven i hovedet, men vi følger loven. 
Jeg bruger Facebook-siden »Se mig i øjnene«, 

hvor vi netop skriver, at rengøring skal vi 
holde os fra. Men det kunne jeg så ikke helt«, 
siger Susanne Andersen, der er lærer på Frø-
rup-afdelingen på 4kløverskolen i Nyborg.

Folkeskolen er med på en af de første 
arbejdsdage den første uge i august.

Fast struktur
Dagens første møde er i klassesteamet. Der er 
en ny kollega, der skal have undervisning på 
skolen én dag om ugen i sløjd og natur/tekno-
logi. Det betyder, at han kun har få timer til at 
lære 60 nye elever at kende. 

»Børnene kan poppe op, hvis vi ikke hjæl-
per dem, så vi har en stram struktur. Vi er i 
klassen, når det ringer, og der er klarhed om 
opgaverne. I dansk begynder vi altid timerne 
med 15 minutters læsning. De er smadderdej-
lige unger, men du kan kun hygge med dem, 
når strukturen er på plads«, forklarer klas-
selæreren.

Lærerne fortæller, at de har haft en må-

neds mobilforbud i klassen, fordi eleverne 
optog lærerne. Forbuddet er ophævet nu. 
Videncentret har været inde over klassen, 
og alligevel kan man godt gå frustreret fra en 
time. Teamet aftaler faste pladser i naturfag.

TEKST HELLE  LAURITSEN

FOTO HUNG TIEN VU

»Børnene skal nok klare sig i det nye. Vi tager hånd om 
dem, men jeg kunne godt tænke mig, at nogle passede på 
mig på samme måde«, siger Susanne Andersen.

»Børnene skal nok klare 
sig i det nye. Vi tager hånd 
om dem, men jeg kunne 
godt tænke mig, at nogle 
passede på mig på samme 
måde«, siger Susanne 
Andersen, der her er ved at 
indrette sin arbejdsplads.

Når KL har sat rigide 
rammer op og har 
mistillid til mig,  
følger jeg reglerne.
Susanne Andersen

ny begyNderlæSning 
frA caRlsen 

de små stribede

Bøgerne med ZEBRAEN retter sig mod 
de læsere, som netop har lært lydene 
og skal til at læse sammenhængende 
tekster (lix 3-5).
 
Bøgerne med TIGEREN retter sig mod de 
læsere, der kan læse fl ere og længere 
ord, og som er i stand til at læse
længere tekster (lix 8-12). 
 
Begge niveauer er desuden oversat 
til engelsk til den FØRSTE ENGELSK-
UNDERVISNING.
 
Serien er udviklet i samarbejde med 
læsekonsulenter. Bøgerne er i hardcover, 
og typografi en stor, åben og læsbar.
Bøgerne er illustrerede, så illustrationerne 
fungerer som støtte for læsningen.

liX 8-12

EngElsk

BEGYNDER-
LÆSNING 

PÅ TO NIVEAUER. 
NU OGSÅ PÅ 

ENGELSK!

Bøgerne med ZEBRAEN retter sig mod 
de læsere, som netop har lært lydene 

liX 3-5
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ny begyNderlæSning 
frA caRlsen 

de små stribede

Bøgerne med ZEBRAEN retter sig mod 
de læsere, som netop har lært lydene 
og skal til at læse sammenhængende 
tekster (lix 3-5).
 
Bøgerne med TIGEREN retter sig mod de 
læsere, der kan læse fl ere og længere 
ord, og som er i stand til at læse
længere tekster (lix 8-12). 
 
Begge niveauer er desuden oversat 
til engelsk til den FØRSTE ENGELSK-
UNDERVISNING.
 
Serien er udviklet i samarbejde med 
læsekonsulenter. Bøgerne er i hardcover, 
og typografi en stor, åben og læsbar.
Bøgerne er illustrerede, så illustrationerne 
fungerer som støtte for læsningen.
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LÆSNING 

PÅ TO NIVEAUER. 
NU OGSÅ PÅ 

ENGELSK!

Bøgerne med ZEBRAEN retter sig mod 
de læsere, som netop har lært lydene 

liX 3-5
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Tilbuddet gælder kun husstande i Danmark, der ikke har abonneret de seneste 12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. Sms koster 0 kr. + alm. sms-takst, betaling 
via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K.

Vi leverer avisen i fire uger. Den stopper 
helt af sig selv. Så kommer vi med et godt 
tilbud om at fortsætte avisen. 

For jo flere læsere vi har, jo bedre 
Information kan vi lave. 

Gratis avis i fire uger til dig 
eller en du kender?

Sådan: 
Ring 70 10 19 30 
eller SMS: INF til 1241
eller besøg
information.dk/4ugergratis/folk

Fri
Information

10 /  F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 4

Læreren vil tale med lederen, fordi han 
ikke har fået et sekund til forberedelse af ti-
merne her på skolen.

Et par fra teamet skal aftale møder, men 
det er svært. Hullerne i skemaerne ligger 
forskelligt, og en af lærerne er �eksjobber på 
20 timer.

»Vi skal passe på vores �eksjobbere. De 
arbejder for meget«, lyder det fra den nye ar-
bejdsmiljørepræsentant – Susanne Andersen.

Adfærdsregler i lærerrum
Susanne Andersen iler hen i biblioteket for 
at se, om hendes tyskbøger er kommet, eller 
om hun skal køre til skolens Ørbæk-afdeling 
senere. Hun skal til Ørbæk.

Hun er ikke tysklærer, men sagde før som-
merferien, at hun godt kunne klare at tage 
en times tysk i den klasse, der vil have svært 
ved at klare at få en ny lærer i kun én ugentlig 
time. Nu har hun fået tysk i to klasser.

»Jeg skal have bøgerne, og så skal jeg læse 
på målene for tysk«.

Ved siden af biblioteket bliver hun mindet 
om en anden større opgave. Hun er it-vejleder 
sammen med en kollega og skal have sat 24 
computere op i det lille, indelukkede rum, 
der udgør it-lokalet. En nødløsning.

Så går turen til indretning af arbejdsplads. 
Ni lærere skal sidde i et tidligere depot. De 
sidder tæt, men har alle fået hæve-sænke-bor-
de og kontorstole. Tre lærere sidder i et andet 
rum. Her skal en printer �yttes, understreger 
den nye arbejdsmiljørepræsentant.

Hun banker forsigtigt på døren og træder 
ind. Taler med en kollega om adfærdsregler-
ne. Hun skal faktisk ikke banke på, for de har 
aftalt total arbejdsro. Hvis man vil tale med 
én i rummet, skal man lægge en post-it-seddel 
og sammen gå udenfor.

Hun har haft et stort arbejdsværelse hjem-
me, så på det nye bord står en �yttekasse. 
Alle har fået reol, rulleskab og et højt skab. 
Hun pakker et lille sta¥eli ud med foto af sin 
mand og to voksne børn. En gave fra manden 
sammen med blyanter og farvekridt til »den 
nye spændende undervisning«.

At passe på hinanden
Normalt bruger hun et par dage i sommerferi-
ens begyndelse på at rydde op, så holder hun 
tre ugers ferie, og så forbereder hun sig, som 
det passer ind.

»Sådan har det ikke været i år. Mentalt har 
jeg haft svært ved at holde ferie, fordi jeg har 
vidst, at der var så meget, der skulle gøres 
klar senere«.

Hun har fået ny opgave i familieklassen i 
år og har AKT-timer (adfærd, kontakt, trivsel). 
Tidligere var der sat 180 timer af, men nu er 
der jo ikke afsat speci�k tid. Hun har 720 ti-
mers undervisning og en pulje på 30 timer til 
aktiviteter efter klokken 17. 

Hun møder klokken 7.30 til 15.00 eller 
15.45 og tirsdag til 16.30.

»Tidligere læste jeg mails aften og morgen 
fra forældre for at være forberedt, det skal 
jeg lade være med. Alt kan læres, så det lærer 
jeg. Når KL har sat rigide rammer op og har 
mistillid til mig, følger jeg reglerne«.

»Jeg er stor tilhænger af folkeskolen. Folke-
skolen er et fantastisk system og et demokra-
tisk valg. Jeg følger lovens rammer, men nej, 
helt personligt kan jeg ikke. Og det gør mig 
vred, når politikerne siger: ’Lærerne gør jo 
tingene alligevel’. Jeg er tilhænger af meget i 
skolereformen. Tænk engang, at de har lovgi-
vet om dét, jeg allerede gør«.

»Børnene skal nok klare sig. Vi tager hånd 
om dem, men jeg kunne godt tænke mig, at 
nogle passede på mig på samme måde«.

På dagens næste møde undrer lærerne sig 
over en opgave, de skal have løst de næste 
par dage. At planlægge gårdvagter for mel-
lemtrinnet. De er kun få lærere, så der bliver 
travlt. Det må de tale om på stormødet. 

Hun når en hurtig telefonsamtale med 
kredsen, men to do-listen har i løbet af dagen 
fået nye punkter sat på, så hakkene fylder 
ikke meget. 
hl@dlf.org

  46 år
  Lærer på Frørup-afdelingen på 4kløverskolen
  Uddannet fra Odense Seminarium i 2000 med  

linjefag i historie, matematik og hjemkundskab.

 Susanne Andersen

UNDERSTØTTELSER

Medlemmer af LB Foreningen 
(Lærerstandens Brandforsikring) 
kan inden 1. oktober ansøge om 
tildeling af understøttelser.

Efter bestyrelsens skøn tildeles 
understøttelser fortrinsvis til:

1.  Ældre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom eller 
på grund af andre ganske sær-
lige omstændigheder.

2.  Andre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom, 
forsørgertab eller på grund af 
andre ganske særlige omstæn-
digheder.

Arbejdsløshed eller status som 
uddannelsessøgende betragtes 
ikke i sig selv som ganske særlige 
omstændigheder. Der ydes ikke 
tilskud til børn under uddannelse.

Ansøgningsskema rekvireres ved 
henvendelse til LB Foreningen, 
Farvergade 17, 1463 København K, 
telefon 3395 7584 eller e-mail: 
ja@lb.dk.

P.b.v.
Carsten Mørck-Pedersen

Formand
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Tilbuddet gælder kun husstande i Danmark, der ikke har abonneret de seneste 12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. Sms koster 0 kr. + alm. sms-takst, betaling 
via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K.

Vi leverer avisen i fire uger. Den stopper 
helt af sig selv. Så kommer vi med et godt 
tilbud om at fortsætte avisen. 

For jo flere læsere vi har, jo bedre 
Information kan vi lave. 

Gratis avis i fire uger til dig 
eller en du kender?

Sådan: 
Ring 70 10 19 30 
eller SMS: INF til 1241
eller besøg
information.dk/4ugergratis/folk

Fri
Information
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Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk: 
Grammatiske regler, øvelser, lege & spil, di�erentieret undervisning, værktøjskasse, huske�nger, elektronisk retteprogram, mm.  
Nu er de populære engelsk-serier også udkommet som e- og i-bøger.  
NYHED!  “Sti�nderen e-bog” er en elektronisk udgave, hvor grammatikbogen og øvebogen er samlet i én e-bog. Med mange links 
så man hurtigt ski�er frem og tilbage mellem grammatik, øvelser og værktøjskasse. 
NYHED!  “Papegøjebogen i-bog” bruger computeren som hjælpelærer. 78 øvelser og 1.500 interaktive sætninger ledsages af ‘tjek’- 
knapper, så eleven straks kan se, om svaret er rigtigt eller forkert. E�er en øvelse evaluerer computeren elevens besvarelse. 
Tilskudsberettiget IT-materiale (Uni·C). Prøv selv �ere GRATIS øvelser fra den nye i-bog på www.andrico.dk. 
NYHED!  “Step by Step” er en ny engelsk grammatikbog med øvelser. Fås også som e-bog. Bestil bøgerne på www.andrico.dk.

Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:

ENGELSK
i 7.-10. kl.

Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:

.. nu også 
som e- og 

i-bøger
Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:Du kender sikkert de to engelsk-serier “Sti�nderen” og “Papegøjebogen”, som indeholder alt til moderne indlæring af engelsk:

SKOLERNES SUNDHEDSUGER
22. SEPTEMBER 2014 TIL 10. OKTOBER 2014

En konkurrence for alle i 0.-10. klasse

SIDSTE FRIST  
FOR TILMELDING 

ER 10. SEP.

AKTIV RUNDT 
I DANMARK

GRATIS AT DELTAGE
MANGE FLOTTE PRÆMIER

GRATIS T-SHIRT TIL LÆRERNE, DER TILMELDER DERES KLASSE
Årligt mere end 100.000 elever tilmeldt sundhedsugerne 
TILMELDING PÅ AKTIVRUNDTI.DK
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 10. SEPTEMBER 2014
Læs mere og bestil foldere på aktivrundti.dk

Arrangør:         Projektet støttes af: 

Temaet ”GAK med sundheden” giver sjove, 
skøre og sunde oplevelser til børn 
Oplev sang og dans med Sebastian Klein

Inspiration til 45 min daglig
 bev

æ
ge

ls
e
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»I går startede udviklingsarbejdet så – hverdagen 
meldte sig. Det startede som alle andre år: Jeg 
mødte ind for at få overblik over kommende sko-
leår … jeg er aldrig tidligere påbegyndt et skoleår 
med fuldt overblik (hvad det end måtte være) og 
håber aldrig, det sker – jeg trives i det uvisse og er 
ikke bekymret for alle de ubesvarede spørgsmål, 
der er her før skolestart«.

VIS KOLLEGERNE  
DIT SKRIVEBORD
På folkeskolen.dk deler lærere deres nye ar-
bejdspladser. Du kan også være med. Upload 
billedet på Instagram med hashtag #lærerar-
bejdsplads2014 (husk at slå »opslag er private« 
fra), eller send billedet med en kort tekst til fol-
keskolen@dlf.org 
mbt@dlf.org

Dette er min ar-
bejdsplads. Der 
mangler stadig 
en whiteboard på 
væggen – ellers 
ganske fin!
svgandersen

MORTEN BARASINSKI 

PERNILLE KEPLER

Læs også
Du kan på folkeskolen.dk følge Pernille Keplers og Morten Barasinskis blogs,  
ligesom vi i næste nummer af Folkeskolen bringer uddrag fra de to blogs.

»Det var lidt svært at beholde ja-hatten på i dag. 
Jeg mødte ind klokken 7.30, så jeg kunne nå at 
læse beskeder på intra, se mit skema igennem og 
den slags, inden vi skulle til fællesmøde klok-
ken 8.00 med morgenmad. Der var rodet på 
lærerværelset – og beskidt, gangene �ød med 
ombygningsmaterialer (hurra for det nye mad-
kundskabslokale), skemaerne var ikke færdige 
(…) Denne uge bliver tung – jeg glæder mig, til 
eleverne møder ind!«

Synes lige, I skal se 
min nye arbejds-
plads ;-) Vi glæder 
os alle ni over den. 
Berit Lynge Lassen

Hermed min nye 
arbejdsplads. Det 
indbyder jo bare til 
kreativitet.
Christina Hobel

To lærere skriver blogdagbog 
om deres nye hverdag
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To-fire elever i hver klasse har psykisk sygdom tæt inde på livet. Lærerne oplever, at flere elever mistrives 
på grund af forældrenes sygdom, men halvdelen føler sig ikke rustet til at tage emnet op i klassen, viser ny 
undersøgelse. 

Psykolog: Lærere er bange for at  tale om 
psykisk sygdom med eleverne

I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af 
Psykiatrifonden blandt 549 lærere svarer  
hver anden, at de kun »i nogen grad« føler 
sig klædt på til at tale med deres elever om 
psykisk sårbarhed og sygdom.  

Lærerne i undersøgelsen oplever samtidig, 
at andelen af elever, der mistrives på grund 
af psykisk sygdom i familien, er stigende. Lige 
nu er 500.000 danskere ramt af en psykisk 
sygdom. Det betyder, at der i hver eneste 
klasse sidder mellem to og �re elever, der 
er påvirket af det. Enten fordi de selv har en 
psykisk lidelse, eller fordi de kender nogen, 
der er syge. 

 Blandt de lærere, der har svaret på Psy-
kiatrifondens spørgeskema, har mere end 
halvdelen AKT-funktion. At være AKT-lærer 

indbefatter netop, at man kan tackle pro-
blemstillinger omkring elevernes trivsel. 

Mange er berøringsangste
Det kommer imidlertid ikke bag på psyko-
log i Psykiatrifonden Charlotte Diamant, at 
mange lærere �nder det vanskeligt at tale om 
psykisk sygdom med eleverne. Selv da hun 
arbejdede som psykolog på en kostskole for 
anbragte børn, hvor lærerne havde træning i 
at tale med børn, der har det svært, oplevede 
hun, at lærerne var berøringsangste, når det 
kom til psykisk sygdom. 

»Problemet er ofte, at man er bange for, 
hvad der vil ske, når man tager emnet op. Er 
det en kasse med giftige slanger, der springer 
op, når jeg først går i gang? Lærerne føler 
nok ikke, at de er klædt på til at håndtere det 
svære, der måtte komme«, siger hun og for-
står dem godt: 

 »Lærere er jo som oftest lægpersoner i den 
her sammenhæng, og den viden, de har om 
psykisk sygdom, er ikke nødvendigvis faktuel«.

Kan jeg gøre ondt værre? 
Charlotte Diamant bemærker dog, at der de 
seneste år er kommet mere fokus på psykisk 
sygdom, og langt �ere lærere i dag end tid-
ligere anerkender psykisk sygdom i familien 
som en mulig årsag til, at en elev fungerer 
dårligt i skolen. Men samtidig forstår hun 
også de lærere, der kan være bange for at 
gøre mere skade end gavn ved at tage emnet 
op i klassen. Hun ser en klar sammenhæng 
mellem, hvor tabubelagt emnet er i voksne 
kredse, og i hvor høj grad lærere føler sig i 
stand til at tale om angst, mani og depression 
med deres elever. 

»Vi voksne er jo vokset op i et samfund, 
der var fyldt med tabuer. Så vi kender ikke 

TEKST LISE  FRANK

I meget høj grad 
5,8 %

I høj grad 
24,0 %

I nogen grad 
50,2 %

I lav grad 
17,1 %

Slet ikke 
2,2 %

Ved ikke 
0,7 %

LÆRERNE ER I TVIVL 
Føler du, at du er »klædt på« til at tale med eleverne om psykisk  
sygdom og psykisk sårbarhed i klasserummet?

Kilde: Psykiatrifondens spørgeskem
aundersøgelse  
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Fra børn, der er i  
familie med psykisk 
syge, ved vi, at man 
ikke kan gøre skade 
ved at tale om det.
Charlotte Diamant
Psykolog i Psykiatrifonden

Psykolog: Lærere er bange for at  tale om 
psykisk sygdom med eleverne

Undervisnings-
materialet til 
»Snak om det« 
kan hentes gra-
tis på psykiatri-
fonden.dk 

rigtig sproget«, pointerer hun. Men når det så 
er sagt, er hendes og Psykiatrifondens bud-
skab, at man ikke behøver at være spor bange 
for at snakke om det:    

»Fra børn, der er i familie med psykisk 
syge, ved vi, at man ikke kan gøre skade ved 
at tale om det. Man kan allerhøjst ramme lidt 
ved siden af. Men i de �este tilfælde vil man 
have åbnet for et emne, som vil lette utrolig 
meget«, siger hun.  

På Guldberg Skole i København, hvor 
Maj Kalfod er lærer i 2. klasse, har �ere af 
eleverne oplevet psykisk sygdom i den nær-
meste familie. For nylig afprøvede hun Psy-
kiatrifondens nye undervisningsmateriale om 
psykiske lidelser. Læs om hendes oplevelse af 
at tage emnet op på side 34.  
lif@dlf.org

Læs også  
artiklen:  
»Lærer taler om 
angst og depres-
sion med 2. klas-
se« fra side 34.

MASTER I LÆREPROCESSER
– UDDANNELSE I FORNYELSE

F O R S K N I N G S -
B A S E R E T 

MASTER I  
PÆDAGOGISK LEDELSE

F O R S K N I N G S -
B A S E R E T 

9940 9420 (kl. 12-15)  ·  evu@aau.dk  ·  www.evu.aau.dk

Aalborg Universitet udbyder 
forskningsbaserede og fuldt 

akkrediterede masteruddannelser 
inden for læring og ledelse

MASTER I 
LÆREPROCESSER 
En videreuddannelse for dig, der har 
undervisningserfaring, og som nu 
ønsker at styrke og forny dine pæda-
gogiske kompetencer. 

- Flere specialiseringsmuligheder  
 på 2. studieår. 

- Mulighed for enkeltfag.

Seminarerne finder sted i Aalborg. 

www.evu.aau.dk/master/mlp

MASTER I PÆDAGOGISK
LEDELSE
En videreuddannelse for dig, der  er 
leder eller arbejder med ledelse 
af skole, dagtilbud eller anden ud-
dannelsesinstitution.

Omdrejningspunktet på MPL-ud-
dannelsen er team- og medarbejder-
ledelse, institutionsudvikling, pæda-
gogisk udvikling og ledelse i for-
hold til børn/elever, forædre og 
myndigheder.

Seminarerne finder sted i Aalborg og København.

www.evu.aau.dk/master/mpl

ANSØGNINGSFRIST 1. NOVEMBER 2014
STUDIESTART FEBRUAR 2015

STIL SKARPT PÅ 
FREMTIDENS FOLKESKOLE
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gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

BEGYNDER-

Gyldendals nye fagportal til engelsk i 0.-2. klasse rummer 

alt, hvad der behøves i den tidlige engelskundervisning.

engelsk0-2.gyldendal.dk er elevhenvendt og kombinerer 

det digitale medies mange muligheder med kreative opga-

ver og fysisk aktivitet. Fagportalen er rigt illustreret, og al 

lyd er indtalt af native speakers.
 

engelsk0-2.gyldendal.dk indeholder bl.a.:

¡		Temaer med enkel og let tilgængelig struktur inddelt  
i tre niveauer

¡	Udførlig lærervejledning til hver lektion

¡		Målrettet træning af ordforråd bl.a. gennem spil og 
sange

¡		Wordline, der interaktivt træner ordforråd gennem 
billeder og lyd

¡		Niveauinddelte interaktive opgaver, der træner  
elevens evne til at lytte, forstå, stave og tale engelsk

¡	Kulturelle temaer om Britain, America og Australia

¡		Temaer om St. Valentine’s Day, Easter,  

Halloween og Christmas med en kreativ vinkel

FIRST BOOST er målrettet begynderundervisning i 0.-2. 

klasse. First Boost bygger på spiralprincippet, der sikrer 

læring i trygge rammer. Derudover arbejdes der med en 

lang række oplæg til lege, sange, sprogspil samt elemen-

ter fra den fagdidaktiske metode Total Physical Response.

First Boost A kræver ingen læse- og skrivefærdigheder. 

Der lægges vægt på læring gennem mundtlighed med 

fokus på et konkret og virkelighedsnært emneindhold. 

First Boost A er til engelsk i 0.-1. klasse.  

First Boost B er til engelsk i 2. klasse. Udkommer sommer 

2015.

FIRST CHOICE BEGINNERS er elevernes første 

møde med engelsk. Undervisningen er bygget op 

omkring siderne i elevens bog, My Book A og B, der er 

målrettet til hhv. 1. og 2. klasse. Gennem sproglege,  

fysiske og kreative aktiviteter samt sange og remser 

lærer eleverne nye ord og vendinger, der knytter sig til 

hverdagstemaer. Eleverne lærer at koble lyde, illustratio-

ner og ordbilleder sammen. Alle temaer tager udgangs-

punkt i kendte emner:

My Book A: Numbers ¡ Colours ¡ Family ¡ Home ¡ My body 

The farm ¡ Christmas

My Book B: Daily life ¡ The week ¡ Clothes ¡ Food 

Transport ¡ The zoo ¡ The weather ¡ Birthday

First Boost består af:

My Book, Teachers´s Guide, Teacher´s CD og i-bog plus

First Choice Beginners består af:

My Book, Posters, Flashcards, Teachers´s CD,

Teachers Guide, Website: firstchoice.gyldendal.dk

Kr. 69,- ex moms

Kr. 49,- ex moms

Videoer af SHANE BROX 
til alle temaer og højtider 

PRIS kr. 600,-
Der betales pr. år pr. klasse 
for samtlige 1.-2. klasser.
O. klasse GRATIS!

KØB TIL HELE KLASSEN inden den 31. 
august 2014 og SPAR 25% PÅ MY BOOK A.
Bestil på gyldendal-uddannelse.dk
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lærer til lærer

Et brud med  
forældede  
eksamensrammer

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Eksaminerende lærer Mette Green Rafn, Herlev Byskole, sætter 
spørgsmålstegn ved eksamensrammer til folkeskolens afgangsprøve  
– her en beretning fra en mundtlig eksamination i engelsk, hvor en elev 
fik vendt en truende fiasko til succes. 

Som censor og eksaminerende lærer i en helt 
almindelig folkeskole har en oplevelse fået mig 
til at tænke dybere over de forhold, rammer og 
metoder, vi tvinger vores elever ind i, når vi eksa-
minerer dem.

Jeg har derfor lyst til at dele min oplevelse 
med andre lærere/censorer, både for at vide-
regive en succesoplevelse og for at skabe en 
debat omkring rammer og metoder i forhold til 
folkeskolens mundtlige afgangs-
prøver.

Jeg var netop i dag censor i 
mundtlig engelsk på en provins-
skole, hvor stakkels Ina gik i sort.

Hun startede fint ud med: 
»The main topic is Black America 
and my topic is …«, men tårerne 
pressede på, angsten lyste ud af 
hendes øjne, og sammenbruddet 
var en realitet.

Jeg har sjældent oplevet så mange tårer og 
så forpinte øjne/blikke, og pigen rystede over 
hele kroppen. Det var fuldstændig umuligt at 
fortsætte, så jeg gav Ina en »timeout«.

Intetanende om, hvor Ina lå fagligt, beslut-
tede jeg i samråd med hendes lærer, at vi ville 
forsøge at kæmpe hende op på et bestået 02! 
Indtil da havde hun præsteret til 00!

En timeout
Tog en tænkepause og spekulerede som en gal 
på, hvordan jeg kunne hjælpe hende.

Uden at skele til regler og vejledninger fik 
jeg en lysende ide (synes jeg selv). Jeg frem-
lagde nu to alternative og hjemmedigtede mu-
ligheder for hende:

1. En »walk around«.
2. »Den usynlige censor«.
Forklarede Ina, at en »walk around« var en 

eksamen, hvor vi alle tre gik rundt i lokalet og 
sludrede om emnet. Jeg håbede på, at den 
form kunne være med til at løsne lidt op og 
gøre seancen mindre højtidelig og angstprovo-
kerede for hende.

»Den usynlige censor« gik i al sin enkelhed 
ud på, at jeg var placeret bag hende i den an-

den ende af klasselokalet, hvor 
jeg ikke deltog i samtalen.

Hun valgte den sidste.
Jeg snuppede hendes dispo-

sition og placerede mig bagerst 
i eksamenslokalet. Hendes lærer 
vendte ryggen til hende.

Så skete der løjer! Denne lille 
usikre pige, som kort forinden var 
brudt fuldstændig sammen, ind-

viede os nu i apartheid og Nelson Mandela, 
perspektiverede til Martin Luther King og Rosa 
Parks, konkluderede og sammenlignede med 
USA i dag, trak derefter et spørgsmål i emnet 
»Young people« og talte nonstop i otte minut-
ter om internet, chat, Facebook, dating, mobil-
telefoner, livet som teenager i dag og inddra-
gede alle årets tekster og film samt refererede 
til kultur og samfundsforhold i engelsktalende 
lande!

Hun var desuden grammatisk fejlfri og hav-
de en meget fin udtale.

Ina fik selvfølgelig 12!

Intet brud på vejledningen
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad 
der ville være sket inde i Inas hoved, hvis hun 
var gået derfra med et 00. Denne velforberedte, 
pligtopfyldende og begavede pige, som desværre 
boede i en skrøbelig krop med en skrøbelig sjæl.

Denne oplevelse som censor får mig til at 
tænke på de forældede rammer og det forældede 
karaktersystem, som vi lærere/censorer står over 
for i dag.

Jeg synes derfor, at det skal stå frit for en-
hver censor/lærer at vælge formen, rammerne og 
metoden for eksaminationen ud fra den enkelte 
elevs behov. Det kunne være en dialog imellem 
censor og lærer forinden eksamen, hvor man 
fastslår, hvilke modeller der egner sig bedst til 
den elevgruppe, der skal eksamineres. Der skal 
di�erentieres og modelleres, og formen behøver 
ikke nødvendigvis at fastlægges i rammer, før 
den enkelte elev er »på«, så længe elevens faste 
lærer har mulighed for at lave om på rammerne 
løbende under eksaminationen.

Jo, det kan da godt være, at jeg gjorde Ina 
en bjørnetjeneste ved at give hende alternative 
rammer, for hun skal jo lære det! Eller skal hun 
det?

Har man brug for at blive »slagtet« i 9. klas-
se, hvor man står over for en videregående ud-
dannelse, der skal skabe rammen om resten af 
livet? Har man brug for en så angstprovokerende 
og demotiverende oplevelse, der sætter spor for 
resten af livet?

Jeg ilede selvfølgelig hjem og tjekkede 
vejledningen for folkeskolens afgangsprøve i 
mundtlig engelsk for ikke at komme i klemme i 
systemet. Der er ikke indskrevet nogle regler el-
ler paragra�er, der siger, at jeg har gjort noget 
ulovligt!

Håber med dette indlæg at skabe debat om-
kring eksamensrammer. Håber, at andre censorer 
kan bruge mit indspark, og håber så meget på, at 
Ina har styrke nok til at gennemgå de næste tre 
mundtlige eksaminer i de rammer, der blev fast-
lagt for alt for mange år siden! 

TEKST 

METTE GREEN RAFN 
LÆRER
HERLEV BYSKOLE

M
odeloto: Istock
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1. dag: Rejse til Antalya og transport til hotellet

2. dag: Konya (tidl. Ikonium) – Kappadokien
Turen går over de imponerende Taurusbjerge og det 1825 
m høje Alacabel-pas til Konya. Vi besøger de dansende 
dervishers kloster, som nu er museum og valfartssted. 
Herfra sætter vi kurs mod Kappadokien.

3. dag: Kappadokien – Göreme – Cavusin 
(UNESCO-kulturarv)
Vulkanudbrud samt vind og vejr har gennem 
årtusinder skabt et fantastisk landskab med bizarre 
tufstensformationer. Friluftsmuseet i Göreme (UNESCO-
kulturarv) med dets mange klostre, hulekirker 
og vægmalerier er højdepunktet på alle rejser til 
Kappadokien. Vi slutter vor tur af i den idylliske landsby 
Cavusin, hvor vi er inviteret til at smage på den typiske 
tyrkiske te.

4. dag: Kappadokien – Munkedalen
Vi tager til Munkedalen, hvor vi – omgivet af vingårde 
og abrikoshaver – dykker ned i en magisk verden. Unikke 
klippeformationer og en vekslende farvepragt sørger for 
uforglemmelige øjeblikke. Turen fortsætter til den ”skjulte 
by” Sinasos med dens gamle græske patricierhuse, der 
indbyder til en afslappende slentretur. Vi slutter dagens 
program af med at besøge et traditionelt tæppeværksted, 
hvor vi får et spændende indblik i tæppeknytningens kunst.

5. dag: Konya – Antalya
I regionen Kappadokien fi ndes der over hundrede 
underjordiske byer, der er omgærdet af mystik. I en af 
disse labyrintagtige byer forsøger vi at komme på sporet af 
hemmeligheden bag livet under jorden. Langs den historiske 
Silkevej ligger en række karavanseraier fra middelalderen, 
og på et af disse herberger ser vi nærmere på deres sociale 
betydning. Herefter fortsætter turen til Antalya.

6. dag: Det gamle og nye Antalya
I dag står provinshovedstaden Antalya på programmet. 
Efter en sightseeingtur med bus besøger vi Antalyas gamle 
bydel med dens snoede stræder, skønne bougainvillea 
hække og velholdte tyrkiske patricierhuse, der giver 
et godt indtryk af hverdagslivet i middelhavsområdet. 
Herefter besøger vi en smykke- og læderfabrik, hvor der 
vil være lejlighed til at shoppe.

7. dag: Dag til fri disposition i Antalya 
Du kan sætte hele dagen af til afslapning og f.eks. benytte 
dig af hotellets faciliteter, deriblandt swimmingpool og 
traditionelt tyrkisk dampbad. Gå en tur på stranden, nyd 
naturen eller lær de lokale kulturskatte at kende. Du kan 
også gøre brug af de lokale rejsebureauers eksklusive 
tilbud.

8. dag: Hjemrejse

PalmaM a l l o r c aM i t t e l m e e r Lluchmayor0 50 km

M i t t e l m e e r

M i d d e l h a v e t
Tyrkisk
riviera

Ty r k i e t
Saltsøen Tuz Gölü

Kappadokien

SilkevejKonya

Antalya

K y p r o s

Kappadokien

Læs og rejs: 8 dage | inkl. fl y retur | 4- og 5-stjernede hoteller

Saltsøen Tuz Gölü

Specielt til dig som trofast læser af FOLKESKOLEN!

Inkluderet i prisen:
Fly tur/retur til Antalya med 
anerkendt fl yselskab 3380,– DKK 2

Transport lufthavn – hotel – lufthavn 110,– DKK 2

7 overnatninger på udvalgte 4- og 
5-stjernede hoteller (tyrkisk standard)
inkl. velkomstdrink 
7 x stor morgenbuffet 2000,– DKK 2

Rundrejse i moderne busser 
med klimaanlæg 1000,– DKK 2

Samlet pris pr. person 6490,– DKK 2

Rabat pr. person – 5500,– DKK2

Fordelspris pr. person fra kun 990,– DKK1

med klimaanlæg 1000,– DKK 

7 x stor morgenbuffet 2000,– DKK

Transport lufthavn – hotel – lufthavn 110,– DKK

anerkendt fl yselskab 3380,– DKK

FOLKESKOLENS læsere nyder 
godt af særlig fordelagtige vilkår3: 

Kultur- og nydelsespakke
Pakken indeholder alle entrébilletter, rundvisning 
til de forskellige seværdigheder iht. programmet 
samt aftensmad hver dag: 
Pris 950,– DKK pr. person i stedet for 1300,– DKK² 
(kan bookes efter ankomsten)
Vi anbefaler, at du sikrer dig en kultur- og nydelsespakke efter 
ankomsten til Tyrkiet, idet nogle af hotellerne på rundrejsen 
ligger i smukke naturomgivelser, hvor der kan være langt til den
næste større by.

Tillæg for enkeltværelse: 1100,– DKK pr. person 
(alt efter rådighed) 

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 20.00, Lørdag kl. 9.00 – 15.00

Rejsearrangør: TSS Danmark, Filial af TSS Travel Service Scandinavia AS, Norge 
Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, CVR-nr. 32298656, 
Brønnøysundregistrene 999331939

FOLK95357Din fordelskode!

80 82 00 21

Lufthavne Billund København

Lufthavnstillæg pr. pers. 350,– DKK   0,– DKK 450,– DKK   0,– DKK

Afrejsedage man, søn  man, tor, søn

*   Visumfri indrejse til Tyrkiet for danske statsborgere, hvis opholdet varer maks. 90 dage. Ved indrejsen kræves 
fremvisning af pas, der på tidspunktet for indrejsen skal være gyldigt i mindst 6 måneder. Det anbefales, 
at borgere fra andre lande indhenter oplysninger om de gældende indrejsebestemmelser på den tyrkiske 
ambassade i København. Der kan kun ansøges om visum til Tyrkiet på nettet: www.evisa.gov.tr/en. 

1   Prisen gælder fra den 04.12. – 14.12.2014 og 25.01.2015. I forbindelse med andre afrejsedatoer påregnes 
sæsontillæg som angivet i tabellen. # Ferietillæg p. p.: 590,– DKK. Pris ved indkvartering i dobbeltværelse. 
Ved modtagelse af den skriftlige booking bekræftelse forfalder 20 % af rejseprisen til betaling. Det 
resterende beløb betales senest 35 dage før afrejsen. Rejsen er udelukkende beregnet for individuelt 
rejsende og gælder kun for tilbuddets modtagere og ledsagende personer, der har nået myndighedsalderen. 
For rejsen gælder TSS‘s rejsevilkår, der kan rekvireres hos vores rejsehotline. Se også på www.tss-travel.dk. 
Billederne i brochuren er medtaget som eksempler.

2   TSS tilbyder særprisen i forhold til den normale pris på 6490,– DKK på www.tss-travel.dk. Prisen for kultur- 
og nydelsespakken relaterer til vores tyrkiske samarbejdspartners normale pris (www.nbktourism.com). 

3  Ikke indeholdt i pakkeprisen.
4    TSS Travel Service Scandinavia AS og RSD Reise Service Deutschland er del af en europæisk rejsekoncern, der tilrettelægger rejser for 

kunder fra fl ere europæiske lande. Undersøgelsen blev gennemført med personer, der rejste med TSS/RSD til Tyrkiet i marts 2014.
TSS er medlem af den danske Rejsegarantifonden. Medlemsnummer: 2505.

Kappadokien – et af verdens mest eventyrlige landskaberKappadokien – et af verdens mest eventyrlige landskaber
5-stjernet studierundrejse til Tyrkiet5-stjernet studierundrejse til Tyrkiet

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

8 dage | inkl. fl y retur | 4- og 5-stjernede hoteller Inkluderet i prisen:Inkluderet i prisen:

Pris for 

FOLKESKOLENS 

læsere

Bemærk: Vær venligst opmærksom på, at rejsen af organisatoriske grunde evt. vil blive gennemført i omvendt rækkefølge.
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I 2012 – det sidste ”normale” år før lock-
outen – holdt 25 lærere op i Rudersdal 
Kommune. I 2013 – kaosåret med lockout 
og vedtagelse af ny skolereform – fratrådte 
35 lærere deres stilling i kommunen.

Og i år, hvor skolereformen og 8-16-ar-
bejdsdagen skal iværksættes, har 73 lærere 
sagt farvel og goodbye til kommunens sko-
levæsen.

I alt er der omkring 540 lærere i kom-
munens skolevæsen, så det er cirka 15 
procent, der er fratrådt. Og det er ikke, fordi 
de er gået på pension eller på efterløn. De 
fleste har fået nyt arbejde uden for kom-

munegrænsen. Det viser en undersøgelse, 
som kommunen selv har gennemført, af de 
fire skoler, der tegner sig for de fleste op-
sigelser, nemlig 48 i alt. Kun seks af disse 
48 er gået på pension. En enkelt er gået på 
efterløn.

Bliver I nu stra�et for, at I ikke har indgå-
et en arbejdstidsaftale med lærerkredsen?

»Nej!« svarer borgmester Jens Ive (Ven-
stre) og tilføjer: 

»Men skolereformen er historisk stor, og 
det er klart, at en reform af den størrelse 
skaber en vis uro. Hvis man ikke ved det, har 
man ikke gjort sit hjemmearbejde godt nok«.

Det blev for meget
På Vangeboskolen er det halvdelen af lærer-
værelset, der har sagt op. 

Der er flere grunde til, at så mange er 
rendt af pladsen, fortæller tillidsrepræsen-
tant Lone Petersen. Fuld tilstedeværelse på 
skolen og gennemgribende skolereform – og 
oven i dét aldersintegreret undervisning, et 
projekt, som skoleledelsen lancerede i foråret. 
Det blev for meget for mange.   
jvo@dlf.org

Mandag 4. august 2014 kl. 16.12

Tårnby-lærere: 
Vi bliver banket tilbage til industrisamfundet
Sådan ser den ud – terminalen, som tog 
imod lærerne i Tårnby Kommune på Ama-
ger, da de mødte på arbejde mandag den 4. 
august. Her skal hver lærer stemple ind om 
morgenen og ud om eftermiddagen, så sko-

lelederen kan følge med i, om de har været 
på skolen 40 timer i denne uge.

»Vi bliver jo banket tilbage til industri-
samfundet«, siger formanden for lærerkred-
sen for Tårnby og Dragør, Ulla Erlandsen.

Borgmesteren i Tårnby valgte imidler-
tid at suspendere terminalerne fra  om 
onsdagen, da der endnu ikke var sat stole 
og borde op på skolen. Lærerne kan arbej-
de hjemme, indtil møblerne kommer.   

73 lærere har sagt deres stilling op i Rudersdal 
Kommune. Det er tre gange så mange, som forlod 
kommunen i sommeren 2012. På Vangeboskolen 
er det halvdelen af lærerværelset, der har sagt  
farvel og tak. 

Lærere 
flygter fra 
Rudersdal 
Kommune

Tirsdag 5. august 2014 kl. 14.59
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Foto: jensive.dk 

Borgmesteren i Rudersdal, Jens Ive, mener, at det er et sundhedstegn, at der er en 
vis gennemstrømning, og henviser til, at danskerne i gennemsnit skifter job hvert 
ottende år.

K L I P  F R A  N E T T E T
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Onsdag 25. juni 2014 kl. 09.33

Tillidsvalgte trækker sig 
i protest mod ledelse på 
prestigeskole

Efter længere tid med dårligt ar-
bejdsmiljø kaster de tillidsvalgte 
lærere på profilskolen Ørestad Skole 
håndklædet i ringen. Københavns 
Lærerforening vil bringe sagen vi-
dere til direktøren for Børne- og 
Ungdomsforvaltningen.

»Vores indtryk er, at det er en me-
get problematisk ledelse, der med-
fører, at det psykiske arbejdsmiljø er 
meget betændt, og at folk har ganske 
store problemer med at overkomme 
alle opgaverne. Det er et meget pres-
set lærerkorps«, siger lærerformanden 
i København, Jan Trojaborg.

En gruppe kritiske forældre kræ-
ver ledelsens afgang, mens andre 
bakker op.

Tirsdag 5. august 2014 kl. 14.32

Tids-app fra DLF på 
vej til lærerne i fem 
kommuner

Lærerne i Aarhus, Favrskov, 
Fredensborg, Dragør og 
Sønderborg får i denne uge 
adgang til en lille webap-
plikation fra Danmarks Læ-
rerforening, hvor de på deres 
smartphone, tablet eller pc 
kan registrere deres arbejds-
tid. Det gælder lærerne i de 
fem kommuner, hvor man har 
aftalt en tidspulje, som hver 
enkelt lærer selv skal opgøre 
brugen af.

Torsdag 26. juni 2014 kl. 18.16

Antorini: Fritagelse 
for undervisning er 
kun for de færreste

Undervisningsministe-
ren kommer nu på banen 
i sagen om forældrebetalt 
fodboldtræning, der måske 
vil foregå i samme tidsrum, 
som der er undervisning på 
en skole på Amager. Elever 
fritages kun fra undervisning 
i særlige tilfælde, fastslår 
hun. »Undervisning i folke-
skolen er gratis, og skolen 
skal ikke have noget at gøre 
med forældrebetalte musik- 
eller idrætsaktiviteter«, slår 
ministeren fast.

Torsdag 26. juni 2014 kl. 15.26

DLF: Ombudsmanden 
bør undersøge Arbejds-
skadestyrelsen

DLF mener, at der er behov for 
en uvildig undersøgelse af hele 
Arbejdsskadestyrelsens sagsbe-
handling:

»Det er vores opfattelse, at 
den mangelfulde sagsbehandling 
og de alvorlige fejl, som Kammer-
advokatens undersøgelse viser, 
er udtryk for Arbejdsskadestyrel-
sens sagsbehandling generelt«, 
siger Per Sand, der er formand 
for organisations- og arbejdsmil-
jøudvalget i DLF.

Onsdag 25. juni forlod Anne-
Marie Rasmussen stillingen som 
direktør i Arbejdsskadestyrelsen 
efter voldsom kritik af styrelsens 
sagsbehandling. 

 

Onsdag 6. august 2014 kl. 15.58

KL har igangsat stor fyringsrunde blandt UU-
vejledere (Ungdommens Uddannelsesvejledning). 
I 2017 skal udgifterne til Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning være beskåret med 236 millioner 
kroner eller omkring en tredjedel af de årlige ud-
gifter. Det er en del af reformen af erhvervsuddan-
nelserne. Så kommunerne skal allerede nu i gang 
med »kapacitetstilpasning« på vejledningen.

Bjørn Hansen, der er formand for skole- og 
uddannelsespolitisk udvalg i DLF, tror, at bespa-
relserne vil kunne mærkes i fremtidens vejled-
ningstilbud.

»En meget ringere vejledning bliver resultatet 
for mange af eleverne«, siger Bjørn Hansen, som 
vurderer, at omkring 300 vejledere risikerer at mi-
ste jobbet.

Han opfordrer kommunerne til at være kreative 
i arbejdet for at fastholde vejlederne og deres kom-

petencer. Kan de for eksempel komme i spil, så de 
sammen med lærerne kan stå for undervisningen i 
det nye fag uddannelse og job? spørger han.    
esc@dlf.org

 
nyheder på:

 

Mest læste:
 
•   Med jobbet som indsats:  

Erik Schmidt fik tjenstlig  
advarsel for negative  
holdninger

•   Blog: Her slutter samtalen

•   Blog: De forbudte ord

 
Mest kommenterede:
 
•   Med jobbet som indsats:  

Erik Schmidt fik tjenstlig  
advarsel for negative  
holdninger

•   Debat: Det er nok nu 

•   Før Overenskomst 15:  
KL ønsker tillid frem for  
aftaler

Kreative løsninger kan sikre 
UU-vejlederes job

Foto: iStock 

»’Danmarks bedste lærer’ får nyt  
job i kommune med lokalaftale«.FIK DU  

LÆST: 

KL vurderer, at op mod en tredjedel af alle UU-vejledere mi-
ster jobbet på den trecifrede millionbesparelse, der skal være 
fuldt indfaset i 2017. 
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Selvom en kommune ikke ønsker at indgå 
en samlet arbejdstidsaftale med lærer-
kredsen, er det ikke umuligt at komme til 
at arbejde under en kollektiv aftale. Det 
kan man se i Næstved, hvor der nu er sko-
leaftaler på fire skoler – to folkeskoler, en 
privat kostskole og et privat opholdssted.

»De, der skal bære reformen igennem, 
er lærerne på gulvet, og derfor har de brug 
for nogle klare rammer, som de kan se sig 
selv i«, siger lederen på en af de to folke-
skoler, Kildemarkskolen. 
kra@dlf.org

Onsdag 25. juni 2014 kl. 10.55

Rapport:   
Ingen gevinst af digitale læremidler,  
før teknikken er på plads

Fredag 27. juni 2014 kl. 10.07

»Vi kunne mærke, at vi havde svært ved at få de nye 
arbejdstidsregler til at passe med vores tanker og filo-
sofi«, siger skoleleder på Kildemarkskolen Gregers Lau 
Hansen.

Næstved: Skoler indgår  
arbejdstidsaftaler med lærerne

Ved en fejl kom en forkert underoverskrift på artiklen 
»Det er ikke rimeligt at sige, at vi skylder en undskyld-
ning« i sidste nummer af Folkeskolen. Af underover-
skriften fremgik det, at KL i de kommende overens-

komstforhandlinger vil af med lærernes arbejdstids-
regler og i stedet lade lederen prioritere opgaverne. 
Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg Michael 
Ziegler understreger over for Folkeskolen, at KL ikke har 

ønske om at forhandle lærernes arbejdstid i forbindelse 
med overenskomstforhandlingerne i 2015.
Vi beklager fejlen. 
Redaktionen

RETTELSE:  KL ØNSKER IKKE AT FORHANDLE LÆRERNES ARBEJDSTID

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

 

 

Læs flere nyheder  
på folkeskolen.dk
 
•   Antorini går ikke ind i Erik 

Schmidt-sagen

•   Læreruddannelsen kæmper 
fortsat med faldende  
ansøgertal

•   Over halvdelen af de nye  
lærerstuderende har 7 i snit

•   Danske lærere får meget 
mindre efteruddannelse end 
resten af OECD

•   DLF om dansk efterslæb: 
Kurser er ikke svaret 

Digitale læremidler giver kun ekstra tid 
og læring, hvis skolens it-infrastruktur er 
i orden, viser den første store evaluering 
af e�ekten af it-satsningen på skolerne. 
På flertallet af skolerne har eleverne sta-
dig ikke direkte adgang til udstyr, og godt 
halvdelen af lærerne oplever fortsat lang-

somt netværk og computere, der ikke virker. 
Samlet set konkluderer undersøgelsen, at 
lærerne kan spare seks procent af deres tid 
ved at inddrage it i undervisningen. Men 
en tidsbesparelse giver ikke nødvendigvis 
bedre undervisning, pointerer forskere.

Foto: Kasper Frank, Sjæ
llandske

Hvor mange g påvirkes du med, når du suser 
63 meter ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det 
samme på vej op i Ballongyngen, som du 
vejer på vej ned og hvor meget energi bruger 
forlystelserne? Dét og meget andet skal dine 

elever udforske, måle sig til og gøre rede for  
til Faglige Dage i Tivoli. Opgaverne lever op  
til Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Dage  
i Tivoli bliver til i samarbejde med  
Skoletjenesten.

FAGLIGE DAGE I TIVOLI GIVER STEJL LÆRINGSKURVE HOS DINE ELEVER

7.-10. KLASSE: 18/8-19/9 2014
PRIS 50 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS

TILMELD DIN KLASSE OG LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

LÆRINGSKURVE PÅ

5G
HUSKModtag undervisning  i Tivoli  i hele sæsonen
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Frederiksberg Ny Skole hedder den, og den 
har kun eksisteret tre år. Så man tror, man er 
gået forkert, når man ser den massive, over 
100 år gamle rødstensbygning i �re etager. 
Men den er god nok – bag de røde mure er en 
ny skole godt i gang med at vokse op. Fra en 
start med blot 50 små seksårige og syv med-
arbejdere for tre år siden er der nu 350 børn 
og 50 ansatte. Hver etage har nogenlunde 
de samme let ombyggede gamle lokaler og 
omkring 75 børn fra 0. til 3. årgang og en fæl-
les vision. Alligevel er der meget, der allerede 
har udviklet sig forskelligt fra etage til etage.

»Det er helt tydeligt forskelligt, hvad de får 
ud af rammerne, og hvor de har brug for støt-
te. Det er ikke det samme, der sker, selvom 
man har den samme fysiske ramme og den 
samme pædagogiske ramme. Men det er jo 
også, fordi vi lægger op til, at man skal prøve 
sig frem«, siger skoleleder Dorthe Junge.

Om visionen siger hun:
»Vi har et mål om, at vi skal kigge på, at alle 

børn har særlige behov og særlige talenter, og at 
vi tror, at børn gør det rigtige, hvis de kan. Men 
vejen dertil, den skal I være ude at prøve af«. 

»Fremtiden kommer ikke af sig selv – der er 
altid nogen, der skaber den, og det kunne lige 
så godt være dig!« lyder en slags valgsprog for 
hende og Line Arnmark, der i mange år sam-
men og hver for sig har skiftet mellem at lede 
skoler og arbejde med ledelse uden for skolen.

Hvorfor vente på rammerne?
»’Rammerne er ikke på plads’, hører jeg 
tit – for eksempel er der ikke nogen, der 

ved ret meget om, hvad den understøttende 
undervisning skal bruges til. Men hvorfor 
sidde og vente på, at rammerne kommer 
på plads? I stedet kunne vi jo komme med 
vores bud på, hvordan vi synes, det skal 
være! Det kunne jo være, at det var det, det 
blev til – det er set før i historien!« påpeger 
Dorthe Junge. 

Hun er til daglig leder af Frederiksberg Ny 
Skole, mens Line Arnmark forlod jobbet som 
strategisk administrativ leder samme sted i 
marts for at blive che�onsulent på Profes-
sionshøjskolen Metropol. For nylig har de 
sammen udgivet bogen »Skoleledelse i foran-
dring«. Det har de gjort, fordi de synes, at der 
er rigtig mange mennesker, der lægger rigtig 
meget energi i skolen, men at alt for meget lø-
ber ud i sandet. Deres budskab er, at skolele-
delsen skal gå forrest med at skabe retningen 
for lige netop deres skole – og dermed skabe 
mening for medarbejderne. 

Fagbladet Folkeskolen er på Frederiksberg 
blandt andet for at spørge de to forfattere, 
hvad man som skoleleder stiller op, hvis der 
er nogle af de rammebetingelser, man får 
stukket ud, man som fagperson simpelthen 
ikke har tiltro til.

»Som skoleledere har vi en forpligtelse til 
også at lede opad«, understreger Line Arn-
mark, der sammen med Dorthe Junge har væ-
ret til mange møder på forvaltningen og har 
haft besøg af adskillige politikere på skolen. 
På den måde får de ind�ydelse på Frederiks-
berg Kommunes skolepolitik og -styring.

»Én af de ting, vi skal fortælle, når vi leder 

opad, er, at vi har brug for et rum til at fejle. 
Det nytter ikke, at alting har så kort tidshori-
sont, at vi ikke kan tåle at prøve os frem, for 
så lukker vi ned for udviklingsrummet. Og 
der er vi udfordret af, at kommunalpolitikere 
kun har en �reårig tidshorisont – frem til 
næste valg. Der må vi stille krav til politikere 
og forvaltning om et længere tidsperspektiv«, 
fremhæver Line Arnmark.

Der er nogle vilkår, der ligger fast
Men budgettet og kravet om �ere undervis-
ningstimer per lærer og mere lærertilstede-
værelse på skolen gælder her som i resten af 
Danmark.

»Det er vigtigt at få sagt højt i personale-
gruppen, at der er nogle vilkår, og de er, som 
de er. Og så er der noget, vi kan lave om på. 
Det vigtige er, at man får valgt det rigtige – så 
man ikke prøver at lave om på vilkår, men at 
man til gengæld heller ikke �nder sig i noget, 
man faktisk kan lave om på«, siger Dorthe 
Junge. 

I bogen citeres en skolechef for at sige, 
at når en lærer får a�yst en time, så skynder 
han sig hjem, selvom han udmærket ved, at 
i naboklassen står en kollega med 27 meget 
udfordrende børn, som kollegaen ville blive 
lykkelig for at få hjælp til. Den kultur vil de 
to forfattere gerne ændre, ved at lærerne er 
mere til stede på skolen. Men hvad sker der 
så med lærernes mulighed for nogensinde at 
få læst en relevant bog, hvis de sidder på sko-
len i al forberedelsestiden?

Så vil det jo altid være vigtigere at tage en 

I stedet for at resignere over, at rammerne ikke  
ligger fast, så byd selv ind – det kunne jo være dig, 

der kom til at lægge linjen. Sådan tænker skoleleder-
teamet Dorthe Junge og Line Arnmark – og det  

opfordrer de også medarbejderne til at gøre.

A f  K A r e n  r Av n    •    f o t o :  B o  t o r n v i g

indflydelse
 ER NOGET, MAN KAN TAGE
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vikartime eller hjælpe en kollega. Vil det ikke 
gå ud over kvaliteten i undervisningen?

»Det er klart en udfordring, hvis det er 
sådan, det ender«, bekræfter Line Arnmark. 
»Men der har været et behov for at ændre en 
tidligere kultur, hvor det var svært at mødes, 
fordi man på skift i teamet havde en hævdvun-
den ret til en undervisningsfri dag. Nu er der 
en forventning om, at folk er der, og så tror 
jeg, at det vil modne sig, så man for eksempel 
også nogle gange kan mødes hjemme. Tilste-
deværelse fortolkes meget �rkantet nogle ste-
der, men jeg tror på, at vi skal �nde en modus, 
hvor vi er et lærende fællesskab sammen, men 
hvis der en dag ikke lige er et møde, så behø-
ver man ikke at være der. Der skal vi tilbage til 
det professionelle skøn. Vi arbejder professio-
nelt og kan selvfølgelig bedømme, hvornår det 
er nødvendigt at være til stede«.  

Nu har I jo kun de små klasser her, hvor der 
ikke er så mange store a�everinger. Men i de 
større klasser er der vel et vigtigt formål med, 
at læreren har tid og ro til for eksempel at rette 
stile? 

»Det er jo kun ’�ittiglise’, der læser lærerens 
kommentarer«, replicerer Dorthe Junge. »Forsk-
ningen viser, at det, der rykker læringsmæssigt, 
er den procesorienterede skrivning, hvor man 
får feedback fra både lærer og kammerater på 
sine udkast undervejs«.

»Men det er klart, at det kræver, at man i 
højere grad lærer både forældre og nogle po-
litikere, hvad det vil sige at gå i skole i dag, for 
de har jo ofte kun 20-30 år gamle erfaringer at 
trække på«. 

Selvstyrende team skal også ledes 
Blandt emnerne i bogen er overgangen fra at 
lede »på tid« til at lede »på kvalitet« og fra at 
lede enkeltpersoner til at lede team. 

Mange lærere er bekymrede for, at lederne 
decentraliserer resurseproblemer ved at overlade 
det til lærerteamene at sikre, at eleverne får de 
timer, de skal have.

»Selvstyrende team betyder ikke mindre 
behov for ledelse«, understreger Dorthe Junge. 
»Vi er hele tiden tæt på. Vi observerer, giver 
feedback, er ude i praksis og deltager i team-
møder. Og vi bruger også meget tid i ledelsen 
på skemaer. Det er jo ellers normalt noget, 
der kendetegner selvstyrende team, men så 
bruger lærere og pædagoger den dyrebare tid, 
hvor de ellers skulle have diskuteret didaktik 
og talt om, hvad de kan gøre for at hjælpe 
Christopher, på at lægge skemaer. Det skal de 
ikke bruge tid på – teamene kommer til os og 

Der er vilkår, man som skole ikke kan ændre på. »Det vigtige 
er, at man får valgt det rigtige – så man ikke prøver at lave 
om på, at der er nogle vilkår, men at man til gengæld heller 
ikke finder sig i noget, man faktisk kan lave om på«, siger 
Dorthe Junge.

rapporteret

Tillidsrepræsentanten:  
Vi er jo alle  
sammen castet
 
Birgitte Wessel-Tolvig, der er nyvalgt tillidsrepræ-
sentant for lærerne på Frederiksberg Ny Skole, er 
fuld af ros til skolens ledelse og bekræfter, at Dorthe 
Junge i allerhøjeste grad giver medarbejderne ind-
flydelse og rum til selv at tolke skolens vision.

»Det er lidt som teenageopdragelse – frihed un-
der ansvar!«

Samtlige lærere på skolen har valgt den såkaldte 
35+5-model, hvor Frederiksberg-lærere fra dette 
skoleår har 35 timer om ugen på skolen og resten 
hjemme. »Vi har i forvejen implementeret mange 
dele af skolereformen og i øvrigt en struktur, som 
harmonerer godt med den ny arbejdstidsaftale, så 
jeg oplever ikke rigtig nogen bekymring for det nye«.

»Men vi er jo alle sammen castet til den her 
skole«, understreger hun.  »Vi har alle sammen taget 
et aktivt valg om, at vi vil den her skole, og vi løfter 
i flok!«

Det kunne være, 
det var tid til at 
pille ved grund-
antagelsen om,  
at børn lærer 
bedst, når de  
møder klokken 8, 
og når de sidder 
på en stol ved et 
bord og lytter.
Line Arnmark og Dorthe Junge
om at se forandringer som  
muligheder i »Skoleledelse 
i forandring«.
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siger, at de for eksempel gerne vil være man-
ge på i formiddagstimerne, eller at de gerne 
vil have onsdag som turdag – og så er det le-
delsen, der sørger for det. Ikke nødvendigvis 
skolelederen, men måske den administrative 
leder eller skolesekretæren«. 

»Som leder skal man hele tiden se på, 
hvordan man kan understøtte, men også stille 
krav – hos os er det for eksempel et krav, at 
man skal inddrage Hatties forskning. Men 
som leder skal man turde sige, at det er mig, 
der har ansvaret, og det tager jeg på mig«. 

Aldersblanding eller niveaudeling
På Frederiksberg Ny Skole er klasserne 
aldersblandede. Er det ikke det, andre kalder 
niveaudeling? 

»Nej«, understreger Dorthe Junge. »Den 
mindste sociale enhed her er hjemgruppen 
med cirka 25 børn fra 0., 1. og 2. klasse, og de 
er sat sammen efter deres relationer, ved at vi 
kigger på dem, når de kommer 1. maj, inden 
de starter i 0. Det er den trygge base og dem, 
de holder fødselsdag med og lærer sociale 
kompetencer sammen med, og de er på ingen 
måde ratet efter, hvor de ligger udviklings-
mæssigt. Og det er netop, fordi det er vigtigt 
at lære, at vi er forskellige, og vigtigt at accep-
tere, at der er nogle, der er dygtigere end mig 
til at læse eller tegne – og så er det heller ikke 
så sårbart for én, der er på 2. årgang, men 
ikke rigtig har lært at læse endnu«.

»Den mere færdighedsorienterede un-
dervisning foregår på hold på tværs af de 
tre hjemgrupper på etagen, og det kan godt 
nogle gange være delt efter niveau, men også 
efter modenhed eller andre kriterier. Niveau-
deling kan være nemmere for læreren, men 
den fastholder også børnene på det niveau, 
hvor de er, så vi siger fra, så snart vi fornem-
mer, at det er på vej i den retning«, under-
streger Dorthe Junge. 

Senest har en af etagerne arbejdet med 
at dele eleverne på nogle hold, hvor nogle af 
dem – især drenge – som ikke kan sidde stille, 
har arbejdet med matematik i bevægelse. »Og 
det viste sig, at når de får lov til at bruge de-
res hjerne, samtidig med at de bevæger sig, så 
er de superskarpe til matematik. Man har jo 
hørt det før, men nu har vi altså set det med 
vores egne øjne«.

Er det godt for små børn med så mange 
skift?

»Jeg oplever, at det ofte er vanskeligere for 
de voksne at navigere i de mange skift end for 
børnene, men det er klart, at der skal være en 
klar struktur, og de skal have en forklaring, så 
de kan se sig selv i det«, siger Line Arnmark.  

»Det handler også om, at det foregår med 
de 75 børn, de kender – og ikke 350 børn i 
en indskoling«, siger Dorthe Junge. »Det var 
noget af det, vi tog med os fra det første år 
med 50 børn i en lille tryg enhed. Indimellem 
er der en lærer eller pædagog, der foreslår, at 
vi laver noget for hele skolen på tværs, men 
der siger jeg ofte nej, fordi vi skal sørge for, 
at børnene har en tryg base, og fordi der er 
masser af udviklingsmuligheder med 75 børn 
fordelt på tre årgange«.

Reducere kompleksiteten
I skriver, at det ikke er ledelsens opgave at 
skærme skolen mod forandringens vinde. 
Men er det ikke i nogen grad skoleledernes 
opgave at skærme folkeskolen imod politi-
kere, der hele tiden har nye ideer om, hvad 
folkeskolen skal?

»Jeg vil ikke sige, at vi skal skærme imod 
forandringen – den er et grundvilkår for os alle 
sammen«, siger Line Arnmark. »Men vi skal 
måske også oversætte forandringerne og re-
ducere kompleksiteten. Og det er lettere, hvis 
man har tegnet en klar vision og ved, hvad der 
er vores skoles raison d’être. Det er vigtigt hele 
tiden at være tydelig om, hvad der først og 
fremmest er meningen med os her. Ellers hav-
ner man let i stormvejr og slingrekurs«. 

Jeg har indtryk af, at en del skoleledere er 
tæt på kollaps lige nu på grund af de rigtig 
mange forandringer på én gang. Hvad kan man 
stille op?

»Det er rigtigt. Jeg tror, vi skal sørge rigtig 
meget for at være der for hinanden som sko-
leledere og ikke være konkurrenter«, siger 
Dorthe Junge. »Vi er ikke gode nok til at se det 
her skolevæsen med 11-12 skoler som en op-
gave, vi er fælles om at løfte – lidt apropos det 
med at hjælpe læreren i klassen ved siden af«.  

»Der er nok en tendens til, at man ikke vil 
blotte sin følelse af utilstrækkelighed«, tilføjer 
Line Arnmark. 

»Det er en rigtig svær tid, men alligevel er 
der brug for modige ledere, der kan begejstre, 
og som tør sige fra både opad og nedad«. 
kra@dlf.org

Skoleledelse handler for Line Arnmark og Dorthe Junge i 
høj grad om at prioritere at tale med team og enkeltlærere 
– her pædagog Sara Toft Jensen – og om at observere 
undervisning. Hvis der ikke er tid til det, må man kigge på, 
om det for eksempel er nødvendigt, at skolelederen delta-
ger i de ugentlige byggemøder.

»Skoleledelse i forandring«
... hedder en ny bog udgivet op til folkeskole-
reformen af Dorthe Junge og Line Arnmark. 

Dorthe Junge er uddannet lærer og var 
som viceleder med til at starte Hellerup 
Skole og Heimdalsgades Overbygnings-
skole på Nørrebro. Hun har en master i 
forandringsledelse og har været leder af 
Innovationsrådet på Mandag Morgen. I dag 
er hun leder af Frederiksberg Ny Skole, som 
åbnede i gamle bygninger med 50 børne-
haveklassebørn for tre år siden og vokser 
med en årgang ad gangen. Eleverne går 
i aldersblandede grupper på 75 børn. De 

hører til en hjemgruppe på 25 elever og får 
derudover undervisning på skiftende hold 
på tværs af 75-børns gruppen.

Line Arnmark er cand.scient.pol. og har 
været administrativ leder sammen med 
Dorthe Junge på Hellerup Skole og for tre 
Gentofte-skoler i en klynge. Hun var som 
strategisk administrativ leder med til at 
starte Frederiksberg Ny Skole for tre år si-
den, men blev i marts i år hyret til opgaver 
i relation til skoleledelse og skolereform på 
Professionshøjskolen Metropol. 

Se anmeldelse af bogen side 51. 
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Et forskerteam med professorerne Lotte Bøgh 
Andersen og Lene Holm Pedersen i spidsen 
har påvist en klar, positiv sammenhæng mel-
lem, hvor motiveret den enkelte lærer føler 
sig i forhold til de opgaver, han eller hun får 
stukket ud, og så de karakterer, eleverne får 
ved afgangsprøven i den pågældende lærers 
fag. Motiverede lærere er altså en nøgle til 
at højne elevernes resultater, og på den bag-
grund har forskerne fået midler af Det Frie 
Forskningsråd til et forsøg i den helt store 
skala. Ambitionen med forsøget er lige så 
høj, som den er enkel: Forsøget skal påvise, 
præcis hvilken ledelsesstrategi der mest ef-
fektivt motiverer lærere til at udføre deres job 
optimalt. Det sker med et forsøg, hvor 800 
ledere – de �este fra folkeskoler – deles i �re 
grupper. Tre af grupperne modtager over et 
år undervisning i en af de tre mest aner-
kendte ledelsesstrategier, mens den ¥erde 
ingenting får.

Det lange, seje træk
»Det var ret banebrydende, at vi fandt en sam-
menhæng mellem lærernes motivation og ele-
vernes karakterer«, siger Lotte Bøgh Andersen 
og forklarer, at forskerne gjorde rigtig meget 
for at sikre, at den sammenhæng, de fandt, var 
reel. De tog ikke, som man så ofte gør, et gen-
nemsnit af elevernes karakterer i mange fag 
eller sammenlignede én klasse med en anden 
klasse, vel vidende at det, der slår stærkest 
igennem på karaktererne, er elevernes hjem-

mebaggrund. I stedet sammenlignede de den 
enkelte elevs afgangskarakter i ét fag med den 
samme elevs karakterer i andre fag. 

»Dansklærernes motivation, som vi under-
søgte i foråret 2011, blev altså sammenholdt 
med elevernes karakterer i dansk ved den ef-
terfølgende prøve, og tilsvarende for de øvri-
ge fag. Og vi kiggede på, præcis hvilke lærere 
eleven havde haft i 7., 8. og 9. klasse, og det 
viste sig, at e§ekten af lærerens motivation er 
større, når eleven har haft læreren alle tre år 
i stedet for kun i 9. Og det giver jo mening, at 
det handler om det lange, seje træk«.

Kontrol dræber motivation
»Næste skridt er at �nde ud af: Hvad giver så 
motiverede lærere? Der er vi kommet et lille 
stykke ved at forholde lærerens motivation til 
deres opfattelse af styringsredskaber. Vi brugte 
eksemplet elevplaner. Nogle lærere ser elevpla-
nerne som kontrolforanstaltninger og totalt 
tidsspilde, mens andre faktisk synes, de er en 
fantastisk ide. Derfor gennemførte vi en måling 
i vores spørgeskema på, hvordan læreren op-
fattede elevplaner – som kontrolforanstaltning 
eller som understøttelse af fagligheden? Og vi 
fandt en klar sammenhæng: De, der opfatter 
elevplaner som kontrollerende, er tilbøjelige 

til at have lavere motivation«, siger Lotte Bøgh 
Andersen. 

Er det ikke meget at forlange af lederne, at 
de skal kunne give den her motiverende styring, 
hvis kontrolredskabet kommer fra noget, der er 
større end lederen, nemlig arbejdsgiveren?

»Jeg vil snarere vende det om: Det er skole-
lederens mulighed for faktisk at få en god sko-
le, selvom lærerne ikke ser den nationale sty-
ring som specielt understøttende«, siger Lotte 
Bøgh Andersen. »Derfor synes jeg også, er 
elevplaner er et godt eksempel, fordi på nogle 
måder ligner de nye arbejdstidsregler, i den 
forstand at dengang elevplanerne blev indført 
nationalt, var holdningen blandt lærere over 
hele landet, at de først og fremmest var kon-
trolforanstaltninger. Men vi kan se, at på de 

rapporteret

stykke ved at forholde lærerens motivation til 
deres opfattelse af styringsredskaber. Vi brugte 
eksemplet elevplaner. Nogle lærere ser elevpla-
nerne som kontrolforanstaltninger og totalt 
tidsspilde, mens andre faktisk synes, de er en 
fantastisk ide. Derfor gennemførte vi en måling 
i vores spørgeskema på, hvordan læreren op-
fattede elevplaner – som kontrolforanstaltning 
eller som understøttelse af fagligheden? Og vi 
fandt en klar sammenhæng: De, der opfatter 
elevplaner som kontrollerende, er tilbøjelige 

Kæmpe forsøg skal vise,  
hvordan lærere bedst ledes

Forskerteam har dokumenteret en klar  
sammenhæng mellem lærerens jobmotivation  

og elevernes resultater. Nu gennemfører teamet et  
storskalaforsøg, der skal vise, hvordan skoleledere 

bedst motiverer lærere.

A F  K A R E N  R AV N

En opfattelse af kontrol virker demotiverende, men når ledelse 
og styring fungerer, kan det faktisk øge energien, fortæller 

professor Lotte Bøgh Andersen.

Foto: Kora
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skoler, hvor elevplanerne i 2011 blev opfattet 
som understøttende for undervisningen, har 
skolelederne inddraget lærerne i, hvordan 
man kan få elevplanerne til at fungere godt. 
Det samme begynder vi at se antydninger af 
med arbejdstiden, blandt andet i en undersø-
gelse fra Mandag Morgen, som viser, at der er 
steder, hvor lederen har inddraget lærerne i, 
hvordan arbejdstidsreglerne skal udmøntes, 
så de fungerer godt på skolen«.  

Eksperiment
Kun med et eksperiment kan man imidlertid 
blive helt sikker på, hvad der forårsager 
hvad. 

»Det kommer til at foregå efter alle kun-
stens regler med lodtrækning og kontrol-
grupper og så videre«, fortæller Lotte Bøgh 
Andersen. »Vi er simpelthen så spændte 
på, hvad resultaterne bliver. Vi har læst den 
internationale litteratur igennem og valgt 
tre forskellige typer ledelsesudvikling, som 
ifølge litteraturen har gode e§ekter – og så 
er det jo bare at �nde ud af: Hvad virker 
bedst?«

»Det forløber over et år, for det her er 
ikke noget, man ændrer på en dag«, siger 
professoren og forklarer, at forskerne har 
målt på lederne på forhånd, fordi deres per-
sonlighed og de lederstrategier, de allerede 
anvender, jo ligger som et grundlag under 
den nye undervisning. »Der er jo nogle, 
der er meget gode til at starte med, men 
formentlig kan vi stadig �ytte dem lidt, hvis 
man skal tro de internationale undersøgel-
ser, og så vil de jo også være med til at �ytte 
de andre på holdet«. 

Lærerne skal udfylde spørgeskemaer nu 
i august, hvor deres ledere starter på ud-
dannelsen. Først hen ad oktober-november 
2015 følger forskerne op med at undersøge 
lærerne og skolens ledelsespraksis og pæda-
gogiske praksis igen, så de får et billede af de 
langsigtede e§ekter. Foruden spørgeskemaer 
kigger de også på en række ydre forhold – 
lærernes sygefravær, hvor mange lærere der 
søger væk, elevernes skoleresultater og triv-
sel med videre.

Hvis man som skoleleder vitterligt mener, 
at der – uanset alle de gode hensigter – kom-
mer en dårligere skole ud af, at eleverne skal 
have �ere timer for de samme penge, hvad 
skal man så sige til sine medarbejdere?

»Man har jo et enormt frirum som sko-
leleder til at få det til at fungere inden for 
rammerne. Som o§entlig leder har man 
pligt til at følge de målsætninger, som er 
sat af politikerne, men måden, man gør det 
mest e§ektivt på, a¨ænger jo af, hvad for 
en skole man har, af kulturen og medarbej-
derne. Så det er kun skolelederne, der kan 
få det oversat og gjort meningsfuldt. De kan 
ikke gøre noget ved rammebetingelserne, 
men de kan gøre noget ved, hvordan de får 
lagt timerne, og hvordan de udnytter lærer-
resurserne. De kan i dialog med lærerne 
�nde ud af, hvordan de gør det bedst på 
deres skole. Og det kan faktisk �ytte en hel 
masse«. 
kra@dlf.org

Forsøg med 
800 ledere

Det Frie Forskningsråd har bevilget syv 
millioner kroner til projekt Ledelsesadfærd 
og Performance, som også har opbakning 
fra KL, Børne- og Kulturche�oreningen, 
Skolelederforeningen og DLF. Interessen 
har været så stor, at 800 ledere deltager 
i stedet for som planlagt 720. Der er flest 
fra folkeskoler, men også private grund-
skoler, banker, gymnasier, dagpasning og 
Skat, så lederne får mulighed for at spejle 
sig i hinandens faglighed. Lederne er 
blevet delt i fire grupper ved lodtrækning. 
De tre af holdene uddannes i hver deres 
ledelsesstrategi, mens den �erde er kon-
trolgruppe. Præcis hvad det er for ledel-
sesstrategier, vil forskerne ikke fortælle på 
forhånd, fordi de vil undgå selvopfyldende 
profetier.

Grupperne er desuden blevet inddelt 
geografisk i hold a cirka 25. Forskerne, 
som alle er erfarne undervisere fra den 
fleksible master i o�entlig ledelse, kom-
mer ud og underviser dem. Kun lederne 
i kontrolgruppen får ingen undervisning, 
men både de og deres medarbejdere skal 
svare på de samme spørgeskemaer som 
de øvrige. De bliver udsat for den samme 
forskning og får til slut en skræddersyet 
rapport om skolens/arbejdspladsens re-
sultater, som lederne helt selv beslutter 
anvendelsen af. Forskerne kender kun 
ledernes identitet, mens data for lærere 
og elever opbevares i en sikret database.

Læs mere på www.leap-projekt.dk og 
i bogen »Styring og motivation i den of-
fentlige sektor« (Jurist- og Økonomfor-
bundets Forlag, oktober 2013).

Man har et enormt frirum som skole-
leder til at få det til at fungere inden 

for rammerne, mener Lotte Bøgh An-
dersen. Her er det skoleleder Dorthe 

Junge på Frederiksberg Ny Skole
(som dog ikke deltager i forsøget).

Foto: Bo Tornvig
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Der er få bejlere til skolelederjob i Danmark. 
Det var en af årsagerne til, at Professionshøj-
skolen Metropol på Frederiksberg for �re år 
siden oprettede en læreruddannelse, hvor 
de studerende bliver udstyret med en række 
værktøjer til at lede i undervisningens verden.  

Hvor lærere fra den almene læreruddan-
nelse i dag kommer ud med tre linjefag, de 
kan undervise i, har de nyuddannede pro�l-
lærere kun undervisningskompetence i to 
fag. Til gengæld har de linjefag i pædagogisk 
ledelse.

»Det er jo ikke bare en lederuddannelse, vi 
har fået«, siger Jesper Lyders Andersen, som 
Folkeskolen har sat stævne sammen med to af 
hans studiekammerater, Joon Busk og Linda 
Søborg Jensen.

»Vi kan lede lige præcis i en uddannelses-
kontekst. Lede vores kollegaer til at udvikle sig 
sammen i et team eller lede et lærerkollegium 
på en skole i at realisere de mange nye ambi-
tioner, der er for folkeskolen. Derudover er vi 
også uddannet i klasserumsledelse«, siger han.

En ny kultur
Forholdet mellem lærere og ledere vil om 
ganske kort tid forandre sig væsentligt, i for-
hold til hvordan det fungerer ude på skolerne 
nu. Som en del af skolereformen får lederne 
større ansvar for at lede og fordele arbejdet. 

De tre nye lærere ser dog positivt på refor-
men og mener ikke, at der behøver at være 
noget modsætningsforhold mellem den ene 
og den anden del af deres uddannelse. Det 
handler om at lede på den rigtige måde.

»Jeg tror, det handler om, at mange lærere 
føler sig kørt over af et politisk system. Men 
nu drejer det sig om at �nde ud af, hvordan 

vi kommer videre herfra, så der ikke bliver 
et modsætningsforhold mellem ledere og læ-
rere«, siger Jesper Lyders Andersen.

»Vi skal i skolen de�nere, hvad det er for 
en kultur, man skaber og dyrker på lærervæ-
relset. Gennem vores uddannelse er vi klædt 
på med værktøjer til forandringsledelse og 
kulturskabelse til at kunne bidrage til sådan et 
stykke arbejde«, siger han.

Mød tre af fremtidens 
skoleledere

P I O N E R E R  I  PÆ DAG O G I S K  L E D E L S E :

19 lærerstuderende startede for �re år siden på den da nyoprettede  
læreruddannelse med pro�l i pædagogisk ledelse. 11 af dem er nu uddannede  

lærere. Men hvad er det egentlig, dette første kuld af pro�llærere brænder for? 

TEKST OG FOTO SIMON  BRIX

  Uddannelsen blev oprettet i 2010 for at tiltrække 
studerende med både lærer- og ledelsesdrømme.

  De studerende har linjefag i pædagogisk ledelse, 
dansk og samfundsfag.

  Folkeskolen har i en årrække haft problemer med at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft til at varetage job-
bet som skoleleder og andre ledelsesposter. Mange 
skolelederstillinger bliver genindrykket.

  På grund af den nyeste reform for læreruddan-
nelserne er der ikke længere hjemmel i loven til at 
udbyde uddannelsen.

  Ni af 19 startende i 2010 afsluttede uddannelsen 
i juni 2014. 

  Professionshøjskolen Metropol forventer, at yderli-
gere 18 vil afslutte uddannelsen næste år.

Kilde: Lektor Jimmy Harder fra Institut for Skole og Læring, 
Metropol på Frederiksberg

Læreruddannelse med pro-
fil i pædagogisk ledelse

»Jeg synes, det 
er et vigtigt skridt 
i udviklingen hen 
imod at blive  
leder, at man også 
har nogle prakti-
ske erfaringer i at 
være lærer«. 

Joon Busk
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J E S P E R  L Y D E R S  A N D E R S E N
tænker, at han om 15 år er i en eller 

anden form for ledelsesfunktion, 
der har noget at gøre med uddan-
nelse. Men om det er i folkeskolen, 
en videregående uddannelse eller 

på forvaltningsniveau, ved han  
ikke endnu. 

L I N D A  S Ø B O R G  J E N S E N
ser sig selv i en lederstilling om 

15 år. På vejen vil hun gerne un-
dervise kortvarigt, måske tage en 
afdelingslederstilling og på den 

måde arbejde sig op igennem en 
organisation, inden hun sætter 

sig i lederstolen. 

J O O N  B U S K
Om 15 år er Joon Busk leder et 
sted, tror han. Men først vil han 
rundt og prøve forskellige ting af 
i skolens verden. Som lærer eller 

konsulent.
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Reformen giver muligheder
Skolereformen har ikke kun fyldt meget ude 
på lærerværelserne. I klasselokalerne på 
Frederiksberg er den også blevet debatteret 
heftigt. 

Joon Busk ser muligheder i reformen, og 
dem har han tænkt sig at udnytte til at ud-
vikle skolen.

»Skolereformen skaber nogle muligheder 
for, at vi kan komme ud at sætte vores præg 
på, hvordan skolen er, og på hvordan en or-
ganisation kan fungere«, siger han.

»Så jeg glæder mig rigtig meget til at 
komme ud nu både som lærer og på et senere 
tidspunkt som leder«, siger han. 

Linda Søborg Jensen ser også gode aspek-
ter i reformen. Hun mener, at der er brug for 
mere fælles retning i skolen, og det bliver der 
større mulighed for nu.

»Under uddannelsen talte vi meget om, 
hvad der er det positive ved reformen. Den 
kan skabe et fundament for at gøre skolen 
mere professionel«, siger hun.

Ledelsesaftryk i hele uddannelsen
Undervejs mod den endelige titel som pro�l-
lærer har alle fag i uddannelsen til pro�llærer 
i pædagogisk ledelse sigtet mod udviklingen 
af de studerendes lederkompetencer.

I linjefagsdelen af uddannelsen indgik et 
syvugers praktikforløb, hvor de studerende 
prøvede kræfter med at varetage ledelsesop-
gaver på skoler.

»Der fulgte vi en skoleleder tæt. Jeg skulle 
udvikle et projekt, som jeg fremførte for en 
ledelsesgruppe«, siger Linda Søborg Jensen, 
som godt kan – og det kan de alle tre – se sig 
selv i en lederstilling om nogle år. Men først 
efter at have undervist i en periode.

»Jeg ser ikke mig selv som lærer om fem-ti 
år. Derfor passede det mig godt, at jeg også 
kunne få nogle lederegenskaber i min uddan-
nelse«, siger Linda Søborg Jensen.

»Men først vil jeg gerne ud at undervise 
og derfra arbejde mig op igennem en organi-
sation. Om 15 år kan jeg godt se mig selv i en 
lederstilling«, siger hun.

Erfaring fra klasseværelset er vigtigt
Joon Busk glæder sig til at komme ud at ar-
bejde som lærer. Han mener, at det er alfa og 

omega at have arbejdet som underviser, inden 
han eventuelt skal lede og fordele arbejdet for 
undervisere på et senere tidspunkt i livet. 

»Jeg synes, det er et vigtigt skridt i udvik-
lingen hen imod at blive leder, at man også 
har nogle praktiske erfaringer i at være læ-
rer«, siger han.

»For at koblingen mellem at være lærer og 
leder kan gå op, skal man have haft undervi-
serrollen, inden man skal lede andre, der har 
den rolle«.

Finland viser noget af vejen
Finland er et land, politikerne ynder at hive 

frem gang på gang, når de vil fremhæve det 
gode eksempel på at drive skole. De �nske 
elever klarer sig godt i Pisa-undersøgelserne, 
inklusion af elever er en succes, og lærernes 
trivsel og faglighed er højere end i Danmark 
ifølge �ere iagttagere.

Som en del af uddannelsen til pro�llærer 
har de studerende været på studietur til Fin-
land og med egne øjne set, hvad det er, der 
rent faktisk foregår og fungerer i landet mod 
nord.

»Hvor vi herhjemme snakker om, at vi skal 
styrke elevernes danskkundskaber, så er der i 
Finland større fokus på det didaktiske og det 
pædagogiske«, siger Jesper Lyders Andersen.

»Der er blandt andet en større tillid til, at 
den professionelle lærer kan det, der skal til 
for at løfte eleverne fagligt«, siger han.

»Og det er jo interessant at se, at sådan 
kan man også skabe resultater. Ved at skabe 
glade og motiverede medarbejdere«.

»Vi har arbejdet rigtig meget med, hvad 
pædagogisk udvikling kan være. Hvordan kan 
man udvikle de enkelte mennesker, så deres 
arbejde er meningsfyldt«, tilføjer Linda Sø-
borg Jensen.

»Det fungerer bedre i Finland. Lærerne 
får nogle redskaber til at gå ud at undervise«, 
siger hun. Kun få hold lærere når at blive ud-
dannet, for udannelsen lukker næste år. 
sbj@dlf.org

 
 
 
 
 
 

Linda Søborg  
Jensen

»Jeg ser ikke mig selv som 
lærer om fem-ti år. Derfor pas-
sede det mig godt,at jeg også 
kunne få nogle lederegenska-
ber i min uddannelse«.

Jesper Lyders 
Andersen 

»Vi kan lede lige 
præcis i en uddan-
nelseskontekst. 
Lede vores kolle-
gaer til at udvikle 
sig sammen i et 
team eller lede et 
lærerkollegium på 
en skole i at reali-
sere de mange nye 
ambitioner, der er 
for folkeskolen«.

Læs også
Lektor kalder lukning af leder- 
uddannelse for et problem for skolen 
på folkeskolen.dk

Lad eleverne blive 
testpiloter på deres 
egne transportmidler!
Gennem sjove udendørs forsøg på fx cykel 
eller rulleskøjter bliver dine elever klogere på 
fart, bremser, uopmærksomhed og balance.

Testpiloter er et nyt gratis digitalt materiale
 til 4. og 5. klasse. 

Find det på sikkertrafik.dk/testpiloter

Klik ind på sikkertrafik.dk/SKOLE – her finder du gratis 
tværfaglige forløb til alle klassetrin.

Rådet for Sikker Tra�k og TrygFonden samarbejder om at gøre børn og unge til bedre og 
mere sikre tra�kanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner.
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Psykisk sygdom i familien berører mellem to 
og �re elever i hver eneste skoleklasse. Men 
i Maj Kalfods 2. klasse på Nørrebro i Køben-
havn sidder der �ere end blot �re elever, der 
har nogen tæt på sig, der enten er eller har 
været syge, vurderer hun.    

»Flere har oplevet, at deres forældre var 
stressede eller deprimerede i en periode. 
Nogle har det bedre igen. Men når en bedste-

far er indlagt med jævne mellemrum, eller 
en halvsøster er syg, så er det jo også noget, 
der påvirker«, siger Maj Kalfod, der har været 
lærer i ni år, de seneste to på Guldberg Skole 
i København. 

For nylig afprøvede hun undervisningsma-
terialet »Snak om det« fra Psykiatrifonden, 
der handler om psykisk sygdom og er målret-
tet elever i indskolingen og på mellemtrinnet. 

»Det var forblø�ende, hvor meget eleverne 
fortalte og havde brug for at snakke. Jeg føler, 
at jeg ved utrolig meget nu – nok også mere, 
end forældrene ved, jeg gør. En af pigerne 

TEKST LISE FRANK

FOTO KLAUS HOLSTING

Lærer taler angst og
depression med 2. klasse

Maj Kalfod har afprøvet 
Psykiatrifondens under-
visningsmateriale  
om psykisk sygdom i fami-
lien i sin 2. klasse. Hun  
oplevede, at eleverne var  
meget åbne. Men hun op-
levede også at være  
usikker på sine egne svar 
og forældresamarbejdet.  

»Jeg har et par stille elever, som det er blevet nem-
mere at spørge: Jamen er det ondt i maven, fordi du 
har ondt i maven, eller er det noget andet – noget, du 
tænker på, der gør det«, siger Maj Kalfod.

Fortsættes næste side
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KOM TIL SPROGKONFERENCE
- OG FÅ INSPIRATION OG IDÉER 

TIL DIN DAGLIGE UNDERVISNING
FREDAG D. 26. SEPTEMBER 2014

LÆS MERE OM PROGRAMMETS FOREDRAGS-
HOLDERE OG WORKSHOPS - OG TILMELD 

DIG INDEN D. 22/09.14 PÅ ECML.DK

ECML KONTAKTPUNKT DANMARKS SPROGKONFERENCE TAGER 
PULSEN PÅ NYE TENDENSER INDEN FOR DEN 

SPROGPÆDAGOGISKE FORSKNING OG UDVIKLING.

Konferencen omfatter international keynote speaker, 
projekt-præsentationer og workshops med emner som:

- Hvordan implementerer vi folkeskolereformen på sprogområdet?
- Tidlig sprogstart og ordforrådstilegnelse
- Samarbejde mellem gymnasiet og folkeskolen

KONFERENCEN AFHOLDES PÅ 
AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS EMDRUP, 
TUBORGVEJ 164, 2400 KØBENHAVN NV.

DELTAGELSE ER GRATIS. DER SERVERES FROKOST OG KAFFE UNDERVEJS

 VI HENVENDER OS TIL ALLE UNDERVISNINGSNIVEAUER OG SPROG.
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forklarede hele klassen, hvordan en af hendes 
forældre pludselig glemte ting, at hun var be-
kymret, og hvordan det var svært at komme i 
skole«, fortæller Maj Kalfod. 

Hvad svarer man? 
Men psykisk sygdom er ikke ligefrem et nemt 
emne at tage op i en 2. klasse.    

»Man vil ikke risikere at udstille nogen 
eller gøre nogen kede af det. Man kan også 
være bange for, at nogen vil føle, at det snak-
ker læreren kun om, fordi min far har det 
sådan. Hun prøver at pakke det ind, men det 
er mig og min familie, der er noget galt med«, 
eksempli�cerer Maj Kalfod. Desuden kan 
mange af de spørgsmål, der dukker op, være 
svære at svare på, så en på otte år forstår det: 

»Hvorfor kan man ikke bare blive glad? 
Min far er stresset, fordi han arbejder meget, 
siger du. Men kan han ikke bare lade være 
med at arbejde så meget? Her kan jeg da godt 
blive i tvivl om, hvorvidt jeg nu får givet de 
rigtige svar. Jeg er jo ikke psykolog«, siger Maj 
Kalfod og uddyber sit dilemma: 

»Det må ikke være farligt at snakke om. Men 
det er heller ikke så simpelt. Jeg vil gerne have 
nogle nuancer med, men hvordan gør man det 
i en 2. klasse? Jeg kan mærke, at nogle taler me-
get med deres forældre om de her ting, mens 
andre har den opdragelse, at psykisk syge, det 
er de skøre – eller dem, vi er bange for«.   

Ingen bagage fra uddannelse  
I en undersøgelse, som Psykiatrifonden har 
foretaget blandt 549 lærere, svarer halvdelen 
af lærerne, at de kun »i nogen grad« føler sig 
rustet til at tale om psykisk sygdom med klas-
sen. På samme måde synes Maj Kalfod også, 
at hun har manglet nogle faglige greb. 

»Jeg følte mig i hvert fald ikke klædt på 
med min uddannelse. Jeg synes, der er meget 
lidt fokus i det hele taget på forældresamar-
bejdet på læreruddannelsen. Især på det med 
at have det svært derhjemme, i forhold til 
hvor meget jeg oplever, at det fylder i hverda-
gen«, siger hun. 

Om man kan snakke med sine elever om 
det, der er svært derhjemme, kommer til at af-
hænge meget af ens person, mener Maj Kalfod.  

»Jeg føler, jeg gør noget. Men jeg ved ikke, 
om det er rigtigt, det, jeg gør. Jeg tror, at det 
er godt, at man taler om tingene. Men det er 
mere en synsning, end det er en egentlig pro-
fessionel tilgang«. 

Hvor sidder følelserne henne? 
Undervisningsmaterialet fra Psykiatrifonden 
er bygget op omkring nogle tegne- og inter-

view�lm samt nogle øvelser om henholdsvis 
angst, depression, posttraumatisk stress-
syndrom (PTSD), alkohol og skænderier i 
familien. Flere af øvelserne imødekommer, at 
børn ifølge Psykiatrifondens psykolog Char-
lotte Diamant vil have lettere ved at tegne 
eller »gøre« en situation frem for at beskrive 
den med ord. 

Psykiatrifonden og TrygFonden gennemfører i år og 
frem til 2017 projekt »Reach Out«, der er et tilbud til 
alle kommuner i Region Sjælland. Målgruppen er elever 
i 5.-9. klasse på de skoler, hvor andelen af forældre 
med kort uddannelse er højest. Eleverne får øget viden 
om betydningen af mental sundhed og bliver under-
vist i tidligt at kunne registrere og handle i forhold til 
mistrivsel hos sig selv og andre. Lærerne får viden om, 
hvordan man kan håndtere mistrivsel, og konkrete red-
skaber til at fremme et trygt og inkluderende lærings-
miljø. Projektet, der startede i marts 2014, evalueres 
af en ekstern samarbejdspartner, der følger projektet i 
hele forløbet fra efteråret 2014.

Projekt Reach Out

I et samfundsperspektiv har lærerne en stor rolle at spille 
i, at næste generation kan tale om psykisk sygdom på en 
anden måde, end man har kunnet hidtil, mener Maj Kalfod.

Man kan godt være 
bange for, at man 
blander sig i noget, 
som forældrene ikke 
synes, man skal.  
Maj Kalfod
Lærer, Guldberg Skole
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Maj Kalfod lod da også sine elever tegne 
en redningskrans og de mennesker, der ville 
kunne hjælpe dem, hvis de havde brug for 
det. På smartboardet tegnede hun selv en 
mand og bad eleverne hjælpe hende med at 
placere følelserne på kroppen. 

»Nogle sagde, at følelserne sidder i hjertet, 
og nogle sagde i hjernen, men så var der også 
en, der sagde: Nej, jeg kan da mærke i ma-
ven, hvis jeg er ked af det. Den med vreden 
var også lidt sjov. Nogle kom let til at græde, 
når de blev vrede. En sagde, at hans ansigt 
krummede sig sammen, mens mange kunne 
genkende at få sved i hænderne«, fortæller 
Maj Kalfod. 

Materialet optog eleverne, og det var med 
Maj Kalfods formulering rigtig rart at have 
materialets historier at tage udgangspunkt i, 
så det ikke kom for tæt på nogen i begyndel-
sen.  

Forældresamarbejdet skal fungere  
Men Maj Kalfod fortæller samtidig, hvordan 
man som lærer ikke kan undgå at gøre sig 
nogle tanker om, hvordan skole-hjem-samar-
bejdet vil blive påvirket af, at man beder ele-
verne fortælle om noget, der i nogle familiers 
øjne helst fortjener privatlivets fred. 

 »Man kan godt være bange for, at man 
blander sig i noget, som forældrene ikke 
synes, man skal. Hvis man nu får sagt noget 
eller åbnet for noget, som forældrene ikke 
synes, der skal snakkes om: Hvordan bliver 
samarbejdet så videre frem?« spørger hun 
retorisk. 

Det er jo meningen, at alle elever skal kun-
ne blive ved med at gå i klassen. En bekymret 
lærer, der stiller mange spørgsmål, kan blive 
opfattet som en del af systemet og dermed 
en trussel i nogle familier, mener Maj Kalfod: 
»Jeg har oplevet det, og det endte med, at 
eleven skiftede skole«, siger hun.  

Ifølge Psykiatrifondens undersøgelse fø-
ler lærerne sig dog generelt en smule bedre 
klædt på til at tale med forældrene om børne-
nes mistrivsel end med eleverne om psykisk 
sygdom. Psykolog Charlotte Diamant har et 
bud på, hvad det kan skyldes: 

»Det er altid nemmere at være fagperson 

og ekspert over for forældrene, for de enkelte 
elever har man jo styr på. Man ser dem hver 
dag og kender dem, synes man. Men når man 
står ene over for hele elev�okken og skal 
snakke om psykisk sygdom, så er man ikke 
længere på hjemmebane«, siger hun.  

Når din datter bliver hjemme
Maj Kalfod oplever som �ertallet af lærerne i 
Psykiatrifondens undersøgelse, at det påvir-
ker både elevernes sociale relationer, deres 
koncentration og indlæring negativt, når 
nogen derhjemme ikke har det godt. 

»Det påvirker også fraværsmæssigt. Men 
det hele hænger selvfølgelig sammen. Hvis 
man ikke har det godt med de andre, så er 
det rigtig svært at lære noget, og hvis man er 
megabekymret for sin mor eller far derhjem-
me, så er det svært at være til stede herovre«, 
siger hun. 

Der er dog stor forskel på at være lille 
og større elev med en psykisk syg forælder 
derhjemme. Maj Kalfod har tidligere arbejdet 
som lærer i udskolingen, hvor forældrekon-
takten var mere begrænset og hendes viden 
om, hvad der foregik derhjemme, derfor også 

Jeg tror, at det er 
godt, at man taler 
om tingene. Men det 
er mere en synsning, 
end det er en egent-
lig professionel  
tilgang. 
Maj Kalfod
Lærer, Guldberg Skole

»Snak om det« er målrettet elever i 0.-6. klasse og be-
står af animationsfilm, interviewfilm, lærervejledninger 
og øvelser til eleverne. Derudover tilbyder Psykiatrifon-
den kurser til lærere, der ønsker at blive opkvalificeret, 
så de bedre kan tage temaet psykisk sygdom i familien 
op i klassen.
I »Snak om det« er der udviklet materiale om følgende 
seks emner: ADHD, angst, depression, PTSD, forældre, 
der drikker, og forældre, der skændes.
 
(Materialet er støttet af Egmont Fonden og TrygFonden)

Snak om det …

Hent materialet gratis på  
www.psykiatrifonden.dk

mindre. De større elever er også langt mere 
opmærksomme på at skulle fremstå normale. 

»Psykisk sygdom er på det tidspunkt ble-
vet noget �ovt. Jeg tror, det er nemmere at 
starte en ’snak om det’-kultur hos de små«, 
siger Maj Kalfod. 

Hun fortæller, hvor svært en større elev 
havde det i skolen, da hun begyndte at tage 
ansvar for en masse derhjemme. I det tilfælde 
var det også svært for forældrene at forstå, at 
pigen havde en grund til at pjække. »Ja, når 
din datter bliver hjemme, så er det faktisk for 
at passe på dig«, siger Maj Kalfod.  

En folder til forældrene 
Det er knap halvdelen af lærerne i Psykia-
trifondens spørgeskemaundersøgelse, der 
oplever, at andelen af elever, der er triste, 
ensomme eller har lavt selvværd på grund af 
psykisk sygdom hos forældrene, er stigende.  

Maj Kalfod kunne godt tænke sig, at Psyki-
atrifonden i forlængelse af sit undervisnings-
materiale også udgav en folder til forældre og 
skoleledere, når nu der er tal, der peger på et 
voksende problem.    

»Det ville ligesom legitimere snakken no-
get mere, så det ikke bliver sådan, at det bare 
er Maj, der synes, det er spændende, det med 
psykisk sygdom«, slutter hun.   
lif@dlf.org 
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KRONIK
AF STEEN HILDEBRANDT, PH.D.
PROFESSOR, AARHUS UNIVERSITET 
ADJUNGERET PROFESSOR, CBS, 
HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er be-
kymret for den danske folkeskole. Folkesko-
lereformen ser jeg som en mulighed, der 
kan gribes. Men der er mange forhold i det 
danske samfund og den danske skoleverden, 
der truer det, jeg bare helt enkelt vil kalde 
folkets skole. Jeg er bange for, at vi er ved at 
splitte skolen, forældrene og børnene i grup-
per og kategorier på måder, der bidrager til at 
splitte samfundet – og folkets skole skulle det 
modsatte. I denne situation har alle et ansvar,
skolernes ledere og ledelser har et meget 
stort ansvar, og den enkelte lærers ansvar og 
betydning kan ikke overvurderes.

Skoleledelse er et stort emne. Der skrives 
bøger om det. Den nyeste er Line Arnmark og 
Dorthe Junges »Skoleledelse i forandring«, en 
bog og en titel, der ikke kan være mere aktuel 
og relevant. I denne kronik tager jeg et par 
enkelte spørgsmål op, som jeg anser for sær-
lig vigtige lige nu. Lige nu er en reformperio-
de; lige nu er tæt på en kon�iktperiode, hvor 
mange lærere oparbejdede en betydelig fru-
stration i forhold til skolen og KL; lige nu er 
Ny Nordisk Skole, konkurrencestatstænkning, 
New Public Management og meget andet. Lige 
nu er også en periode, hvor en ny alvor er 
ved at gå op for en række skoleledere. 

Mange skoleledere har – så-
dan formulerer nogle det – 
måske i virkeligheden indtil nu 
mere været skoleadministrato-
rer, end de har praktiseret sko-
lelederskab. Eller for at bruge 
en gammeldags formulering: 
Der har været mere inspektion 
end lederskab.

Lederne må træde i karakter
Lige nu står danske skoleledere over for en 
ny virkelighed. Kon�ikter og ubesvarede 
spørgsmål hører til dagligdagen. Og frem for 
alt: Et nyt ledelsesrum tegner sig. Man kan jo 
ganske enkelt ikke være leder og praktisere 
lederskab, medmindre der er et ledelsesrum, 
og det er et sådant rum, der efter kon�ikten 
og efter skolereformen med mere tegner sig 
meget mere klart end tidligere. Et rum skal 
fyldes ud; og et rum af den karakter vil altid 
blive fyldt ud – af den ene eller af den anden. 
Af ledere, bestyrelser, tillidsmænd, koalitio-
ner af lærere med �ere. Men meningen er jo, 
at ledelsesrummet skal fyldes ud af en leder 
eller af en ledelse. Det er ikke det samme som 
en enerådig leder. Enerådighed, ensidig top-
down-tænkning og en autoritær ledelsesstil 
hører ikke vor tid til. Medarbejderinvolvering 
– medarbejdernes viden, erfaring og hold-
ninger – er en del af den praktiske ledelse. 
Ledelse bliver til i mødet mellem leder og 
medarbejder.

Lederne skal – for at bruge en god og gam-
mel formulering – træde i karakter. Lederne 
skal påtage sig ledelsesopgaven og ledelses-

ansvaret. Lederne skal lede. Skal fremstå som 
ledere, skal ses som ledere – af medarbejdere, 
elever, lærere, forældre med �ere. Før man 
ses som leder af de relevante grupper, er man 
ikke reel leder, men kun leder på visitkortet. 
Og det afgørende er ikke, hvad der står på 
visitkortet, eller hvad ens mor eller moster 
tror, men hvorledes de relevante parter ser 
på én, betragter én.

Skal lederen være læreruddannet?
At træde i karakter som leder vil sige, at man 
betragter sig selv som leder – og ikke som den 
første blandt ligemænd og lige kvinder, ikke 
som én, der – måske lidt modstræbende – er 
presset og udpeget af andre til at være leder, 
men som den, der virkelig ønsker at være og 
er leder. Det lyder let og lidt banalt. Det er 
det ikke! Det kræver autenticitet og integritet. 
Man kan ikke fremstå som leder, medmindre 
man betragter sig selv som leder og virkelig 
står for noget. Man har sit hjerte og sin hjerne 
med. Man udstråler og er bevidst om nogle 
holdninger, værdier, principper – for eksem-
pel vedrørende pædagogik, samfund, sund-
hed, læring, ledelse med mere. Man er 
fagligt kompetent på nogle klare måder 
og områder – det kan igen være eksem-
pelvis pædagogik, læring eller ledelse, 
men det behøver ikke at være det hele. 
Men det er klart: Man besidder en faglig-
hed, nogle holdninger til og nogle erfaringer 
med ledelse. Man har også en viden om børn, 
pædagogik, læring med mere, men det er nok 
et spørgsmål, om man for eksempel behøver 
at have en læreruddannelse for at praktisere 

Folkeskolereformen rummer muligheder, men mange forhold  truer med at splitte folkets skole,  
skriver Steen Hildebrandt. For meget skoleledelse har hidtil været inspektion frem for lederskab, mener han  

og rejser spørgsmålet: Skal skolelederen være læreruddannet?

Skoleledelse
– om at træde i karakter og fylde ledelsesrummet ud
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Læs også anmeldelse af bogen »Skoleledelse i  
forandring« side 51.

lederskab på en moderne folkeskole. Det er 
der mange meninger om, men nu kaster jeg 
bare spørgsmålet op, fordi jeg tror, vi er nødt 
til at få åbnet op for dette spørgsmål.

Talkarakterer og Pisa-målinger  
er utilstrækkelige
I dette ledelsesrum skal der udvikles nogle 
klare formuleringer af, hvad der skal ske i 
skolen, hvilke mål der skal stræbes efter, 

hvad der er succeskriterierne for et godt 
skoleår og for en god skoledag. 

Det er helt utilstrækkeligt 
at henvise til talkarakterer og 
Pisa-målinger. 

Det er helt utilstrækkeligt at 
henvise til forskellige økonomi-
ske tal og mål. 

Økonomi og Pisa-test er forhold, som man 
som en selvfølge må tage hensyn til, ligesom 
man må tage hensyn til anden lovgivning og 
gyldige aftaler. Men inden for dette rum – for 
der er fortsat et stort rum – skal der tages 
stilling til en række spørgsmål, principper, 
værdier – og det er en ledelsesopgave at tage 
initiativer til processer, der resulterer i, at 
man – med et gammelt Einstein-citat – �nder 
frem til, hvad der tæller, hvad der skal tælles, 
og hvordan det skal tælles. Einstein-citatet ly-
der: »Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og 
det er ikke alt, der tælles, der tæller«. At tælle 
og måle handler ikke bare om tal, kroner og 
karakterer. Det handler om alt på skolen, der 
tillægges betydning, og som derfor skal måles 
og ledes. »Kun det, der kan måles, kan ledes«, 
hedder en anden sætning, der kan udledes 
af almindelig logik, men også af et gammelt 
Niels Bohr-citat, der lyder: »Intet eksisterer, 
før det kan måles«. Man skal huske: Man kan 
– og skal – måle både kvantitativt og kvalita-
tivt. Man kan måle med tal og med ord. Man 
kan ikke lede, medmindre man har noget at 
lede efter. 

Steen Hildebrandt er adjungeret professor i 
lederskab ved CBS, Handelshøjskolen i Køben-
havn. Hildebrandt har modtaget �ere priser for 
sin forskning i ledelse og har blandt andet skrevet 
bogen  »Børnene er det vigtigste – fremtiden, 
skolen og barnet«. Sammen med professor  
Per Fibæk Laursen har han også skrevet bogen  
»Når klokken ringer ud. Opgør med industrisam-
fundets skole«. 

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen
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debatteret

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

 Lærere vil gøre alt, hvad de kan,  
for at give eleverne bedst mulig  
undervisning inden for de rammer, 
der er givet. Men det er også  
nødvendigt at fortælle, hvad der  
skal til, for at opgaven kan lykkes.

Vi ved det ikke, for eventyret slutter, hvor 
dusmagerne bliver afsløret. Hvis kejseren 
havde spindoktorer, så ville de nok lade den 
lille dreng undgælde for afsløringen af kejse-
rens pinlige nøgenhed. »Skyd budbringeren« 
har alle dage været et forsøg på forsvar fra 
inkompetente magthavere.

Når lærere påpeger det uhensigtsmæssige 
i, at de nu skal udføre alt arbejde på skolen 
på grund af arbejdstidsloven, og at de får 
langt mindre tid til forberedelse og efterbe-
handling af undervisningen på grund af de 
mange ekstra opgaver, der ligger i folkeskole-
reformen, så er »skyd budbringeren« regerin-
gens og KL’s forsøg på at afværge kritikken. 
Hvis skoleledere kritiserer rammerne, så 
risikerer de, som i eventyret, at blive udstillet 
som nogen, der »ikke dur i embedet«.  

Lærere vil gøre alt, hvad de kan, for at 
give eleverne bedst mulig undervisning inden 
for de rammer, der er givet. Men det er også 
nødvendigt at fortælle, hvad der skal til, for 
at opgaven kan lykkes. 

Der skal være tid og rum til at forberede 
og efterbehandle undervisningen, og der skal 
være tid og rum til at mødes med kolleger, 

forældre og ledelse. Det er kommunernes 
ansvar, og det er det, lærere og DLF gør op-
mærksom på i debatten – og det er åbenbart 
irriterende for de politikere, som bærer an-
svaret for de nye rammer.

Nogle politikere påstår, at lærerne kritise-
rer de nye forhold, fordi de nu skal arbejde 
»lige så meget« som andre. Det er ikke tilfæl-
det. Tværtimod kan man i disse dage opleve 
udtalelser på for eksempel Facebook fra læ-
rere i stil med:  

»Jeg har fri! For første gang i alle mine år 
som lærer kan jeg holde fri klokken 16.00 i 
dag! Og i weekenden kan jeg holde fri – i hele 
weekenden. Tidligere var det meste af sønda-
gen reserveret til forberedelse«.

Nej, kritikken af arbejdsforholdene skyldes 
ikke, at lærere skal arbejde mere, men at de 
nye arbejdstidsregler kommer til at gå ud 
over kvaliteten i undervisningen.

Tidligere arbejdede lærerne, når og hvor 
det var nødvendigt, og når og hvor det var 
mest hensigtsmæssigt af hensyn til opgavens 
karakter. Nu siger arbejdstidsloven, at lærerne 
skal arbejde på skolen i det tidsrum, som sko-
lelederen har bestemt, medmindre kommu-
nen har indgået en aftale med kredsen. Uden 
aftale om arbejdstid er lærerne nødt til at 
følge den rigide opdeling af arbejde og fritid 
af hensyn til deres helbred.

Alle lærere ved, at det kommer til at gå 
ud over kvaliteten af undervisningen, og det 
bliver vi ved med at fortælle. 
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Hvad skete der med 
den lille dreng i  
»Kejserens nye klæder« } STEMPELURET

Jens Peter Hansen:  
»… I industrisamfundet skulle 
man rette ind og ikke tænke for 
meget selv. Det er, hvad man 
byder lærerne nu. Nu må Bondos 
hændervridende attituder vendes 
til knyttede næver, ellers kunne 
man lige så godt spare udgiften 
til Danmarks Lærerforening …«.

Jens Rasch: 
»… Hvis jeg kunne bestemme, 
havde jeg håbet, at DLF havde 
arbejdet meget mere på ikke at 
lave lokalaftaler og i stedet ladet 
kommunerne selv (alene eller via 
KL) definere, hvad fuld tilstede-
værelse er for en normaliseret 
lærer, er for en størrelse!«

Mogens Møller: 
»… Nu gør det ikke noget, at 
der er kommuner, hvor det ikke 
fungerer, fordi man har fået den 
fulde grimme konsekvens af nor-
maliseringen, og så andre, hvor 
det måske fungerer, fordi man i 
fællesskab har kunnet aftale sig 
ud af det værste vanvid …«.

Jesper Nielsen:
»… At skyde efter DLF er her 
forkert. Vi kæmpede i en måned 
for over et år siden. Desværre var 
det et næsten enigt folketing, 
der tilsidesatte den danske mo-
del og besluttede lov 409. At 
man lokalt gør, hvad man kan for 
at mildne luften for de klippede 
(måske nærmest plukkede) får, 
ved at lave forståelsespapirer og 
enkelte steder aftaler mellem 
kreds og kommune, er vel netop 
at varetage medlemmernes in-
teresser?«

Charlotte Birk Bruun:
»… Hvis folk har fuldstændig fa-
ste mødetider hver dag, så giver 
ind- og udstemplingen ingen 
mening. Vi skal holde op med at 
prøve at få andre til at tro på, at 
vi laver noget ...«.

DLF MENER
AF DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND FOR DLF 
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 
1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til  
at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 15 skal være 
redaktionen i hænde senest onsdag den 27. august klokken 9.00.

JEG ANKLAGER 
Mikkel Kørp, lærer på Bagterpskolen, Hjørring

Jeg anklager DLF for ikke at varetage alle 
medlemmers interesser lige. I årevis har vi 
haft et beskæftigelsesproblem i Hjørring Kom-
mune. Et fåtal af de nyuddannede har fået fast 
job, mens størstedelen pendler fra vikariat til 
vikariat. Mange vil nok kunne huske, at sådan 
har situationen været før. I starten af 80’erne 
hang jobbene heller ikke på træerne. Dengang 
som nu skulle man bide sig fast, i håb om at det 
førte til fast arbejde. Det er dog ikke det, min 
kritik går på. I min kreds har Lærerforeningen 
gennem �ere fyringsrunder været medvirkende 
til, at der bliver oprettet en såkaldt jobbank. 
Her bliver de afskedigede medarbejdere tilbudt 
stillinger internt i kommunen før andre. Det 
er jo rart, at man som afskediget lærer hurtigt 
kan komme i betragtning til et nyt job, men i 
den forbindelse mener jeg, at Lærerforeningen 
modarbejder de nyuddannedes mulighed for at 
få foden indenfor. Fyrede lærere har haft for-
trinsret til ledige stillinger (selvom fagene ikke 
passede), har haft krav på at komme til samtale, 
enkelte er endda blevet over�yttet ad �ere om-
gange. Nyuddannede kan komme i rotationsjob 
eller jobtilskud, hvor de ikke optjener til en ny 

dagpengeperiode. Samtidig har jobcentrene en 
regel, der betyder, at hvis du er nyuddannet og 
under 30 år, er du for ung til at videreuddanne 
dig (sådan er der jo så meget).

Så længe Lærerforeningen hjælper sine med-
lemmer skævt, er det en urimelig og uretfærdig 
situation for alle de lærere, der ikke har en 
chance for at komme i betragtning til en ledig 
stilling. Nyuddannede såvel som erfarne lærere 
er alle medlemmer af foreningen på lige fod 
og betaler det samme i kontingent, men bliver 
hjulpet forskelligt!   

SVAR:
Jeg forstår godt dit synspunkt. Jeg blev selv 
uddannet i 1982 og kender derfor situationen 
fra begyndelsen af rserne, som du beskriver 
det. Det er imidlertid også vigtigt, at vi arbejder 
for sikkerhed og tryghed i ansættelsen. Når en 
lærer eller en anden medarbejder i kommunen 
bliver afskediget, med den begrundelse at der 
er arbejdsmangel, og det så efterfølgende viser 
sig, at begrundelsen ikke holder, skal vi arbejde 
for, at afskedigelsen gøres om.
Anders Bondo Christensen, formand for DLF

} STATENS BABELSTÅRN

Sten Larsen i blogindlæg på 
det faglige netværk Historie og 
samfundsfag: 
»… Historie 1995:
•  Ni indholdsaspekter, der skal 

erhverves ’indsigt’ i
•  Otte regulære færdigheds-

mål …«
»… Historie 2014 (Nye Fæl-
les Mål):
• Ni kompetencemål
• Historiekanon, 29 punkter
• 88 videns- og færdighedsmål 
Målorgier kan være interessante 
i sportslige sammenhænge, 
men burde ikke være det i sko-
lesammenhænge – og slet ikke 
når det er staten, der melder 
ud. Tendentielt synes devisen 
for staten imidlertid at være: Jo 
flere mål, des bedre, og jo mere 
detaljerede, des bedre. Hvor 
stammer denne statsforestilling 
egentlig fra?«

Lejrskole i København?
Bo i luksus til lavpris, 5 minutter fra Rådhuspladsen.
Kontakt os på 33 18 83 38 eller på 
hostel@danhostelcopenhagencity.dk 
for information eller booking.

www.cphhostel.dk

Lejrskole i København?
Ring 

33 18 83 38

og få et 

godt tilbud
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debatteret

En stank af svigt og hykleri
Forudsætningerne for etableringen af en inklu-
derende skole er overhovedet ikke på plads i 
dagens folkeskole. Det er i åbenlys strid med 
Salamanca-erklæringen at �erne/forringe spe-
cialundervisning på den måde, der p.t. prakti-
seres. En inkluderende skole forudsætter ifølge 
Salamanca-erklæringen en højt kvaliceret, 
veludbygget specialundervisningssektor, der 
sikrer alle elever med særlige behov den støtte, 
de har brug for; helst inden for rammerne af 
almenundervisningen, men om nødvendigt 
uden for den. 

Det, vi nu er vidne til, er en forløjet ma-
nøvre, der skamrider inklusionsbegrebet 
under en rent økonomisk dagsorden. Det er 
jo den sorteste løgn, at »pengene følger med«. 
Det ses alene af, at det vigtigste politiske red-

skab er blevet den såkaldte »inklusionsfrem-
mende« økonomistyring, der kort fortalt går 
ud på at stra£e skolerne økonomisk for enhver 
etablering af specialundervisning. Det siger 
sig selv, at pengene fra elevens nedlagte spe-
cialplacering i bedste fald kun kan følge med, 
hvis elevens særlige behov er anerkendt. Men 
når elever med tunge særlige behov fremover 
»inkluderes« i almenundervisningen, kommer 
deres særlige behov aldrig for en dag. Det er 
selve ideen med »inklusionen«. Der er derfor 
heller ingen penge, der kan »følge med«. 

Jeg nægter at tro, at det her er for sostike-
ret til, at politikerne og navnlig de involverede 
eksperter kan forstå det. Hele inklusionspro-
jektet stinker af svigt, hykleri, følgagtighed og 
skønmaleri.

Niels Chr. Sauer, medlem af hovedstyrelsen i DLF  Bjarne Stig Hansen, lærer på Hyltebjerg Skole, 
Vanløse

ESPERANTO ER  
VEJEN FREM
Man kan let få ka£en galt i halsen. 
Lige før sommerferien hørte jeg i 
Radioavisen, at man, ganske vist som 
forsøgsordning, i København vil til 
at undervise i spansk, kinesisk og ara-
bisk som valgfrit andetsprog på lige 
fod med fransk og tysk, på trods af 
at mange elever har mere end svært 
nok med disse. Og spansk er ikke let-
tere. Arabisk, ved jeg, er hundesvært, 
og med hensyn til kinesisk kender 
jeg en italiensk professor (i øvrigt 
den eneste på jorden med kendskab 
til det gamle umbriske sprog, som 
i øvrigt også skulle være problema-
tisk), der har måttet opgive at lære ki-
nesisk, selv om hans kone er kineser, 
da det er alt for vanskeligt. Hun kan 
ifølge professoren kun babyitaliensk, 
trods det at hun har boet otte år i 
Italien! Med hensyn til undervisning 
i disse »nye« sprog håber jeg, at man 
har sikret sig undervisere i spansk 
og kinesisk. Til arabisk kan man 
sikkert altid få lokket nogle imamer 
på banen. Nej, skrot alle de sprog. 
Esperanto er vejen frem!

 Det, vi nu er vidne til, er en forløjet 
manøvre, der skamrider inklusions- 
begrebet. Der er jo den sorteste løgn,  
at »pengene følger med«. 

Hvad betyder de nye Fælles Mål for naturfagene? 
Kom til temadag, og bliv klog på de nye naturfaglige kompetencer 

•  Få indblik i, hvad de nye Fælles Mål betyder for dig
•   Få praktiske eksempler på, hvad naturfaglige kompetencer er
•  Lær at omsætte Fælles Mål til tydelige læringsmål for eleverne
•    Få ideer til konkrete læringsaktiviteter i din naturfagsundervisning

For lærere og skolepædagoger i den understøttende undervisning  
i alle naturfag gennem hele skoleforløbet

3.  september kl. 12.00 - 16.00 NTS-center Midtjylland, Bjerringbro
 11. september kl. 13.00 - 17.00 NTS-center Øst, København
 21. oktober kl. 12.30 - 16.30 NTS-center Syddanmark, Ringe
 23. oktober kl. 12.30 - 16.30 NTS-center Syddanmark, Aabenraa
3.  november kl. 12.30 - 16.30 NTS-center Nordjylland, Fjerritslev
6.  november kl. 12.30 - 16.30 NTS-center Nordjylland, Aalborg
13. november kl. 13.00 - 17.00 NTS-center Øst, Vordingborg

LÆS MERE, OG 
TILMELD DIG PÅ

 NTSNET.DK/FFM
GRATIS 

TEMADAGE
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SPAR PENGE,

PENGE HOS
MANGE

BLIV MEDLEM

... og fl ere end 4.500 andre steder i Danmark

SPAR PENGE,
Meld

dig ind på
fbf.nu

Automat

Energ i

1,6%
BONUS

5,5%
BONUS

4%
BONUS

4%
BONUS

6%
BONUS

10%
BONUS

10%
BONUS

1%
BONUS

5%
BONUS

På god fod med dig

9%
BONUS

10%
BONUS

1,5%
BONUS

Vores medlemmer fi k i 2013 udbetalt over kr. 187 mio. i bonus.

9%
BONUS
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læserrejser Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Vil du opleve Indien på en ander-
ledes måde, så tag med fagbladet 
Folkeskolen til eventyrlige Raja-
sthan. Rejsen indeholder en række 
spændende vandreture, der giver 
en unik mulighed for at opleve om-
rådets smukke landskaber, lokale 
landsbyer og spraglede gadeliv i 
øjenhøjde. 

Rejsen inkluderer et firedages 
ophold i Indiens mest romantiske 
by, Udaipur, der er smukt belig-
gende ned til Pichola-søen og er 
Indien, når det er allerbedst: Farve-
rige basargader, blomstrende bou-
gainvilleaer, hellige køer og æld-
gamle templer. Stemningen i byen 
er afslappet og venlig, og det er et 
skønt sted bare at ose rundt eller 
sætte sig på en cafe og nyde ud-
sigten over søen. Vi bruger Udaipur 

som base og tager herfra på gåture 
i de smukke omgivelser.

Rejsen inkluderer desuden be-
søg ved Taj Mahal, tur på elefant-
ryg, besøg i hjælpeorganisation for 
fattige kvinder, overnatning på kon-
gepalads og meget mere. 

Tempoet på vandreturene er 
stille og roligt, og alle i almindelig 
god fysisk form kan være med.
 

■  Pris: 15.900 kroner per person i 
delt dobbeltværelse (enkeltværel-
sestillæg 1.450 kroner). Maksi-
mum 18 deltagere.

■  Prisen inkluderer blandt andet: 
Fly København-Delhi, helpension, 
alle udflugter og entreer ifølge 
program, indkvartering på gode 
hoteller, dansk ekspertrejseleder, 
bidrag til Rejsegarantifonden. 

Rejsen byder på dejlige vandreture i Rajasthans eventyrlige landskaber.

Efterårsferien 2014. Vandreture, Taj Mahal,  
fortryllende paladser og 1001-nats-stemning.  
11 dage med rejseleder Lise Kloch, antropolog og  
Indienekspert.  9.-19. oktober 2014.   

Vandre- og kulturrejse  
til Rajasthan og Udaipur
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Hvad med dig? Som medlem af DLF kan du få LSBprivat®Løn  
som giver dig hele 5% i rente på de første 50.000 kr. og 0%  
på resten. Det betyder, at du får mere ud af din månedsløn  
– hver eneste dag. 

Sådan får du 5% på din lønkonto – Danmarks højeste rente 
Du skal være medlem af DLF — og have afsluttet din  
uddannelse. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af  
produkter og services. Derfor skal hele din privat økonomi  
samles hos os, så vi kan kreditvurdere den i forhold til den  
samlede pakke.

Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån,  
men nye boliglån og evt. ændringer skal formidles gennem  
Lån & Spar og Totalkredit. Rentesatserne er variable og  
gældende pr. 1. maj 2014.

Flere og flere medlemmer får  
allerede mere ud af deres penge

Fokus på det, der er vigtigt for dig

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 bankforret-
ninger på ordentlige betingelser.

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

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

CMYK S/H

DLF_140602_5%lån-D_93x261.indd   1 02/06/14   15.17

meld din klasse til 
gocook smagekassen 

Tilmelder du din klasse, modtager 
I gratis* undervisningsmateriale, 
lærervejledning og opskriftshæfter. 
Og i uge 43, 44 el. uge 45 kan I hente 
en gratis smagekasse med råvarer 
til 24 elever i den lokale Coop-butik. 
Målgruppen er 4.-7. klasse i hjem-
kundskab/madkundskab.

Temaet for årets 
smagekasse er 
100% din fastfood. 

Tilmeldingsperioden er 
1. april til den 5. september. 
på www.skolekontakten.dk 

NB: Du må påregne max 150 kr. til enkelte ekstra råvarer. 

Gratis 
undervisnings-

materiale og 

smagekasse
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5.-15. februar 2015  
– 11 dage med antropolog og  
Indienekspert Lise Kloch. Maksi-
mum 18 deltagere.

Rejs med fagfæller til Sydøstindien og oplev den 
gamle danske tropekoloni Trankebar. Rejsen by-
der desuden på et af Indiens mest spektakulære 
hindutempler, tuk-tuk-safari, besøg i fisker-
landsby, besøg på en skole og et lærersemina-
rium, skøn sydindisk mad og meget mere.

Rejsen starter på Koromandelkysten ved Den 

Bengalske Bugt, hvor palmer og farvestrålende 
fiskerbåde pryder strandbredden. Dette ekso-
tiske hjørne af Indien besøges kun sjældent af 
danske turister, men byder på kæmpe oplevelser 
og en følelse af autenticitet, man kun oplever få 
steder. Fra kysten går rejsen ind til Indiens sagn-
omspundne templer, blandt andet det impone-
rende Meenakshi Amman i den gamle kulturby 
Madurai.

Et af højdepunkterne er besøget i Trankebar, 
hvor vi slentrer ned ad Kongensgade, udforsker 
fæstningen Dansborg og besøger en skole og by-
ens lærerseminarium. I Trankebar indtager kirken 
stadig en central position inden for uddannelse, 
og vi får indsigt i, hvordan undervisningstraditio-
nerne i området kan spores tilbage til den dan-
ske kolonitid.  

En enestående rejse med et højt vidensni-
veau og oplevelser for livet. 

■  Pris: 16.900 kroner per person (enkeltværel-
sestillæg 1.950 kroner).

■  Prisen inkluderer blandt andet: Fly Kø-
benhavn-Chennai retur og Madurai-Chennai, 
helpension, alle udflugter ifølge program, gode 
hoteller med pool.

■  Info og tilmelding: Karavane Rejser, www.ka-
ravanerejser.dk, telefon 40 62 83 47.

Den danske tropekoloni Trankebar 
og Sydøstindien i vinterferien 

Seminariestuderende ved St. Theresa Teacher Training Institute i Trankebar.

... få et gratis supplement!

ateist.dk

Kristendomsundervisning 
uden alternativer?

TRO ELLER lKKE TRO!
Der findes adskillige undervisningsmaterialer til faget kristen-
domskundskab/religion, og de kommer som regel vidt omkring 
i beskrivelsen af andre religioner end den evangelisk-lutherske. 
Til gengæld forbigås ikke religiøse/ateistiske livsanskuelser
næsten altid, til trods for at meget tyder på, at ateisme er 
den livsanskuelse, der får flest nye tilhængere i Danmark.

Derfor har Ateistisk Selskab fulgt op på de sidste års meget 
brugte informationsmateriale, og udgivet den tredje gratis 
version af supplementshæftet om religiøs frihed, der kan 
bruges sammen med alle eksisterende undervisnings-
materialer. Med dette hæfte ønsker vi at tilbyde en ny 
dimension til begrebet trosfrihed i Danmark 
– nemlig friheden til ikke at tro!

Det gratis hæfte ’Tro eller ikke tro’ kan bestilles som 
klassesæt (a´30 stk. samt lærervejledning)
på info@ateist.dk - mrk. skoletjeneste. 

Hæftet kan også downloades som PDF-fil på ateist.dk
(dog uden vejledning)

TRO ELLER lKKE TRO!
Der fi ndes adskillige undervisningsmaterialer til faget kristendomskundskab/religion, 
og de kommer som regel vidt omkring i beskrivelsen af andre religioner end den
evangelisk-lutherske.
Til gengæld forbigås ikke religiøse/ateistiske livsanskuelser næsten altid, til trods
for at meget tyder på, at ateisme er den livsanskuelse, der får fl est nye tilhængere
i Danmark.

Derfor har Ateistisk Selskab fulgt op på de sidste års meget brugte
informationsmateriale, og udgivet den tredje gratis version af
supplementshæftet om religiøs frihed, der kan bruges sammen
med alle eksisterende undervisningsmaterialer.
Med dette hæfte ønsker vi at tilbyde en ny dimension til begrebet
trosfrihed i Danmark – nemlig friheden til ikke at tro!

Det gratis hæfte ’Tro eller ikke tro’ kan bestilles som klassesæt
(á 30 stk. samt lærervejledning) på info@ateist.dk - mrk. skoletjeneste.

Hæftet kan også downloades som PDF-fil på ateist.dk
(dog uden vejledning)

Der fi ndes adskillige undervisningsmaterialer til faget kristendomskundskab/religion, 

... få et gratis supplement!

ateist.dk

Kristendomsundervisning 
uden alternativer?

TRO ELLER lKKE TRO!
Der findes adskillige undervisningsmaterialer til faget kristen-
domskundskab/religion, og de kommer som regel vidt omkring 
i beskrivelsen af andre religioner end den evangelisk-lutherske. 
Til gengæld forbigås ikke religiøse/ateistiske livsanskuelser
næsten altid, til trods for at meget tyder på, at ateisme er 
den livsanskuelse, der får flest nye tilhængere i Danmark.

Derfor har Ateistisk Selskab fulgt op på de sidste års meget 
brugte informationsmateriale, og udgivet den tredje gratis 
version af supplementshæftet om religiøs frihed, der kan 
bruges sammen med alle eksisterende undervisnings-
materialer. Med dette hæfte ønsker vi at tilbyde en ny 
dimension til begrebet trosfrihed i Danmark 
– nemlig friheden til ikke at tro!

Det gratis hæfte ’Tro eller ikke tro’ kan bestilles som 
klassesæt (a´30 stk. samt lærervejledning)
på info@ateist.dk - mrk. skoletjeneste. 

Hæftet kan også downloades som PDF-fil på ateist.dk
(dog uden vejledning)

Kristendomsundervisning
uden alternativer?
... få et gratis supplement!
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Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Afrejse: 9.-21. oktober 2014 – 13 dage. Maksimum 14 deltagere.
Bo ved en af Afrikas smukkeste strande og 
deltag i skoleprojektet Hope, der hjælper områ-
dets børn og unge til en bedre fremtid. Denne 
enestående rejse byder på spændende frivilligt 

arbejde, et unikt møde med den lokale kultur og 
uforglemmelige naturoplevelser i Mozambique.
Under opholdet i Mozambique bor vi i den male-
riske kystlandsby Ponta do Ouro. Her er vi blandt 

andet med til at undervise på den lokale skole 
som en del af projektet Hope. Ponta do Ouro 
ligger i et frodigt naturreservat lige ud til Det 
Indiske Ocean, hvor vi kan svømme med delfiner 
og spotte pukkelhvaler. Opholdet byder desuden 
på en række spændende udflugter, middag hos 
en lokal familie, besøg på det lokale marked og 
meget mere. Du kan vælge at afslutte opholdet 
med en safari i Sydafrika, hvor der er mulighed 
for at opleve The Big Five.

■  Pris: 18.900 kroner per person ved indkvarte-
ring i delt dobbeltværelse (tillæg for enkeltvæ-
relse: 1.950 kroner).

■  Prisen inkluderer: København-Durban retur 
med Emirates, al transport, alle udflugter ifølge 
program, helpension, indkvartering på hyggelig 
lodge i Ponta do Ouro, indkvartering på godt 
hotel i Durban, engelsktalende guider og frivil-
ligkoordinatorer, bidrag til Rejsegarantifonden.

■  Safari, tilkøb: Todages (to nætter) safari i 
Hluhluwe Umfolozi Nationalpark og Isimanga-
liso Wetlands i Sydafrika. Pris: 1.490 kroner i 
delt dobbeltværelse.

I Ponta do Ouro er du blandt andet med til at undervise på 
den lokale skole.

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen
Frivilligt arbejde i naturskønne Mozambique

Snak om det!
Alle børn kender en, der er 
ramt af psykisk sygdom, 
og to til fi re elever i hver 
klasse har psykisk sygdom 
tæt inde på livet. Nogle 
ved ikke præcis, hvad 
der er galt. Andre viser 

det ikke. Men de 
fl este børn føler 
sig alene med 
deres oplevel-
ser, tanker og 

følelser.

Psykisk sygdom er svært 
at sætte ord på. Du kan 
hjælpe børnene i din klasse 
ved at snakke om det 
og dermed skabe bedre 
trivsel. 

Hent Psykiatrifondens nye 
digitale undervisnings-
materiale for 0.-6. klasse på 
www.psykiatrifonden.dk. 

Det er gratis.

NYT UNDERVISNINGSMATERIALE OM PSYKISK SYGDOM

Alle børn kender en, der er 
ramt af psykisk sygdom, 
og to til fi re elever i hver 
klasse har psykisk sygdom 
tæt inde på livet. Nogle 
ved ikke præcis, hvad 
der er galt. Andre viser 

det ikke. Men de 
fl este børn føler 
sig alene med 
deres oplevel-
ser, tanker og 

følelser.

FOR 
0.-6. 

KLASSE

pyskiatriannonce_192x188.indd   1 11/07/14   09.55
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TÆTTERE PÅ FAGET:  SPECIALPÆDAGOGIK
  

Køge Kommune har for andet år i træk arrangeret 
sommerskole med undervisning i den talepæda-
gogiske Karlstadmodel.

Modellen fokuserer på individuelle lærings-
strategier, hvor der løbende bliver sat nye mål for 
udviklingen. Den svenske model markerer sig især 
ved at fokusere på at inddrage hele barnets net-
værk i den sproglige udvikling.

Ellebækskolen, der er en specialskole i Køge 
Kommune, var repræsenteret med i alt syv lærere 

og skolens leder. Ifølge Lise-Lott Therkildsen, der 
er lærer på skolen, har det været vigtigt for Elle-
bækskolen at være en del af arrangementet:

»Vi kan jo se, at det har været godt for vores 
børn, så vi ville gerne være med til at få mere vi-
den til skolen«.

At netværket har en stor betydning for indlæ-
ringsprocessen, kan Mette Grønbek Hansen skrive 
under på. Hun er frivillig på sommerskolen og mor 
til et kognitivt udfordret barn på sommerskolen. 
Modellen har på blot to år givet hendes datter, 
Rosa, et ordforråd og lagt »tegn til tale« på hylden. 

»Hvor andre børn kun skal høre noget to gan-
ge, skal Rosa måske høre det 100 gange. Og når 

hele netværket har fokus på hendes udviklings-
plan, så rykker hun sig virkelig«. fortæller Mette 
Grønbek Hansen. Forældre, søskende, bedste-
forældre og pædagoger, som er en del af Rosas 
faste netværk, er involveret i hendes sproglige 
udvikling. 
mbw@dlf.org

Læs hele artiklen »Sommerskole i sproglig 
udvikling fokuserer på barnets netværk«  
på folkeskolen.dk

TEKST OG FOTO MIE  BORGGREEN  WINTHER

Rosa på fem år har ved hjælp af Karlstadmodellen lært at 
tale på to år.

TILMELD DIG  
NETVÆRKET  

SPECIALPÆDAGOGIK  
PÅ FOLKESKOLEN.DK

Sproglig  
udvikling  
med fokus  
på netværk
Mere end 100 mennesker  
– talepædagoger, lærere,  
søskende, (bedste)forældre og 
elever med sproglige udfordringer  
– var på sommerskole i Køge,  
hvor der blev undervist i den  
talepædagogiske Karlstadmodel.

TÆT PÅ SEVÆRDIGHEDER
HØJ FAGLIGHED
SPÆNDENDE UDFLUGTER
TOTALLØSNING MED GOD MAD HVER DAG

STYRK KLASSEN
FAGLIGT OG SOCIALT

VI GIVER DIN KLASSE EN 
LÆRERIG, SJOV, HYGGELIG, 
OG SPÆNDENDE
LEJRSKOLETUR

HVIS DU ØNSKER INFORMATION HVIS DU ØNSKER INFORMATION 
OM  FACILITETER, BELIGGENHED
ELLER TOTALLØSNING
SÅ BESØG 
WWW.DANHOSTEL.DK/LEJRSKOLE

BOOK
LEJRSKOLE

NU
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International vejleder til skolen
Skoler og kommuner, der vil have det internationale 
perspektiv til at indgå tydeligere i skoledagen, kan 
frem til den 30. august søge om at få målrettet vej-
ledning fra ni nye internationale vejledere i det kom-
mende skoleår. Vejlederne tilbyder et etårigt forløb, 
der sætter fokus på, hvordan man kan arbejde mere 
strategisk og målrettet med det globale perspektiv 
inden for rammerne af folkeskolereformen.

Kontakt de internationale vejledere på internatio-
nalevejledere@uvm.dk med spørgsmål til vejlednings-
forløbene eller ansøgningen, og få mere information 
om de internationale vejledere på uvm.dk/intvejl

Ved Simon Brix  / sbj@dlf.org

Bliv meningsdanner  
for folkeskolen
Har du en mening om, og vil du præge retningen 
for folkeskolen? Danmarks Lærerforening laver i 
samarbejde med tænketanken Cevea en uddan-
nelse for lærere, som kunne tænke sig at præge 
skoledebatten på en professionel og strategisk 
måde. Den politiske lærer skal udvikle profes-
sionen, lægge arm med politikerne og præge den 
o�entlige debat om en af samfundets største og 
vigtigste institutioner. Lær blandt andet at skrive 
blogindlæg, debatindlæg og udvikle pressestra-
tegier. DLF vil kapre 25 lærere med sansen for 
og lysten til at gøre en politisk forskel. 

Forløbet varer seks måneder og indeholder 
fire moduler. Hvert modul varer en weekend 
med start 12.-14. november. Ansøgningsfristen 
er 22. august. Læs mere på cevea.dk

Få grønnere �ngre på:  
naturensdag.dk 

Naturen vil gerne  
have besøg
Inden Xbox’en og iPad’en overtager hele ver-
densherredømmet over børneleg, slår Friluftsrå-
det og Danmarks Naturfredningsforening et slag 
for trekløveret – børn, leg og natur. Til septem-
ber er det Naturens Dag, som i virkeligheden er 
Naturens Uge fra 8.-12. september. Alle skoler 
er inviteret med, og børnene må lege i det fri en 
time, en dag eller en hel uge. Arrangementet, 
som mere end 100.000 børn deltog i sidste år, 
er gratis og foregår i hele landet. 

Ved tilmelding inden 20. august modtager 
klassen en gratis pakke med materialer, der pas-
ser til årets tema: »Find vej ud i naturen«.

»Nu får specialpædago-
gikken så en ny inspirati-
onsopgave, nemlig at 
medvirke til at flytte fokus 
fra ensidig målstyring til 
netop de undervisnings-
nuer og lærings-nuer, 
som kommer til at være.  
I nuet er der mere end  
læring på spil. Der er også 
det unikke menneskelige 
møde med værdi i sig selv. 
Tænk blot på for eksem-
pel mødet med et men-
neske uden talesprog«.

Mere end læring  
på spil

Udklip fra Mette Friderichsens blog 
på netværket Specialpædagogik

  

Undervisningsministeriets 
ni internationale vejledere.

De senere års forskningsresultater og deraf målte effekter af Mind-
fulness, skaber øget interesse for også at integrere mindfulness-
færdigheder i skoler og pædagogiske sammenhænge, hvor faglig 
læring, udvikling og social dannelse er i fokus. 

Mindfulness Baseret Inkluderende Metode, medvirker til i højere 
grad, at kunne facilitere og fremme inklusion. Desuden forebyg-
ges stress, de kommunikative evner styrkes, faglighed, trivsel og 
arbejdsglæde optimeres.

Målgruppe: for alle ansatte, og kan tilpasses den enkelte skole/
institutions behov og ønsker. 

På hjemmesiden kan du downloade kursusbeskrivelserne: 
www.mindfulnesscenteret.dk

Dette forløb, over i alt 1 1/2 år, er en mulighed for intensiv under-
visning og efteruddannelse for mennesker, der ønsker at anvende 
mindfulnessfærdigheder, i såvel deres professionelle virke, som 
personlige liv.

Efteruddannelsen kvalifi cerer til at anvende mindfulness i profes-
sionelt regi, i arbejdet med elever, kolleger og øvrige ansatte. 
Den henvender sig bl.a til lærere, pædagoger, psykologer og 
ledere, til mennesker der arbejder med andre.

NY SKOLEREFORM - INKLUSION - ER DIN SKOLE I FORANDRING?
Kurser for skoler og institutioner

Mindful Skole - Basic og Mindful Skole - Intensiv
Efteruddannelse til Mindfulnessformidler 

Mindfulness Baseret Inkluderende Metode

Allan Ulrich Thomsen er læreruddannet og har fungeret 
som leder i skoler gennem de seneste 17 år. 
Har som stifter af CM&L undervist i grund- og special-
skoler, samt i erhvervslivet

Foto: uvm
.dk
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publiceret

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

n  Skolestart, undervisning  

Samarbejde om det skolestartende barn  

• Inge Schoug Larsen
• 229 kroner
• 168 sider
• Akademisk Forlag

○   ANMELDT AF: INGER UBBESEN

Titlen udtrykker klart, hvad sagen drejer sig om her, og en hovedpointe i 
denne betydningsfulde bog er: Jo bedre samarbejde mellem de voksne, 
desto bedre skolestart for barnet.

Bogen er opdelt i tre dele. I den første del, »Barnet i overgangen«, 
tegner forfatteren billeder af børns perspektiver på og oplevelser af sko-
lestarten, og der refereres til undersøgelser og observationer, som tyde-
liggør forskelle mellem kulturer i børnehaver og skoler. Så ud over at man 
bliver klogere på, hvilke udfordringer det er, børnene møder i skolestarten, 
forstår man også nødvendigheden af et tværprofessionelt arbejde på 
dette felt.

I anden del fokuseres der på nødvendigheden af et tværprofessionelt 
arbejde, og forfatteren kommer med bud på, hvordan det kan udformes.

I den tredje del rettes der et professionsperspektiv på samarbejdet om 
skolestarten.

Alle tre afsnit afsluttes med refleksionsspørgsmål, hvilket gør bogen 
egnet i såvel uddannelsesmæssige sammenhænge som i sammenhænge 
med organisationsudviklende afsæt.

De forskningsprojekter, der henvises til i bogen, afspejler, at samarbej-
det om det skolestartende barn med fordel kan udvikles.

Jeg ser denne bog som betydningsfuld, fordi den introducerer og for-
klarer et bredt felt af teoretiske begreber og udviklingsforståelser, som 
fokuserer på barnets behov, og som derfor er relevante i både skole og 
børnehave. Samtidig afspejler bogen en respektfuld forståelse for, hvori 
det besværlige i det tværprofessionelle arbejde kan bestå. Med afsæt i de 
relevante teorier og begreber som for eksempel distribueret viden bliver 
det tydeligt og klart, at alle har noget at bidrage med. Udviklingsmodel-
lerne skitserer desuden, hvad der kan arbejdes med.

Bogen er skrevet i et klart og letforståeligt sprog med nuancerede, 
rørende og autentiske beskrivelser af børn og deres måde at være i ver-
den på, og den kan således både være med til at skabe forståelse for og 
kvalificere den fælles opgave, lærerne og pædagogerne har. 

Samarbejde  
= god skolestart
Jeg ser denne bog som betydningsfuld, fordi den 
introducerer og forklarer et bredt felt af teoretiske 
begreber og udviklingsforståelser, som fokuserer på 
barnets behov, og som derfor er relevante i både 
skole og børnehave. Samtidig afspejler bogen en 
respektfuld forståelse for, hvori det besværlige i det 
tværprofessionelle arbejde kan bestå.

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

Hjælp til  
perfektionisterne
Hvis du har elever, der stiller så høje 
krav til sig selv, at det får negative 
konsekvenser, er der hjælp at hente i 
en ny bog. »Når det aldrig er godt nok 
– en guide til perfektionistiske børn 
og unge« er skrevet af psykolog Jens 
Henrik Thomsen og er fuld af teknikker 
til, hvordan man kan finde vej ud af per-
fektionismens kløer og dermed undgå 
den tristhed og handlingslammelse, der 
følger med.

Han skriver direkte til børnene og de 
unge selv, men anbefaler, at en voksen 
læser bogen sammen med dem. 

»Når det aldrig er godt nok – en 
guide til perfektionistiske børn og unge« 
af Jens Henrik Thomsen er 88 sider 
lang og koster 149 kroner.

På folkeskolen.dk finder 
du altid masser af nye 
spændende anmeldel-
ser, og hvis du sidder 
og spekulerer på, hvad 
du skal give dine elever 
at læse næste skoleår, 
har vi masser af inspi-
ration. For eksempel en 
anmeldelse af »Hurra og 
velkommen!«, en samling 
af ultrakorte historier af 
Louis Jensen. Vores an-
melder anbefaler, at man 
tager en hver dag – det er 
vitaminer til hjernen.
Et andet stykke anbefa-
lelsesværdig skønlittera-
tur er »Exit Sugartown« 
af Martin Petersen. Det 
er en barsk og rå historie, 
hvor lyde og lugte står op 
fra siderne. De realistiske 
miljøbeskrivelser og de 
helt troværdige, velfor-
mulerede replikker får 
bogen til at fremstå ærlig 
og gennemresearchet, 
mener vores anmelder, 
som håber på en snarlig 
fortsættelse af historien.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker i 
gang eller er særligt brug-
bar i forhold til at afgøre, 
om din skole skal indkøbe 
et materiale, så anbefal 
den med et klik på mu-
sen. På den måde er det 
lettere for dine fagfæller 
også at blive opmærk-
somme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/ 
anmeldelser

Få anmeldelser  
direkte i din 
mailboks
Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyhedsbrev 
med anmeldelser af ma-
terialer til dit fagområde. 
Gå til folkeskolen.dk og 
opret dig som bruger. Så 
kan du samtidig tilmelde 
dig vores mailservice.

Flere læsespor
Udskolingseleverne får nu mulighed 
for at arbejde videre i systemet »Sæt 
læsespor«. Hvor første bog i systemet 
handlede om at læse fiktion, tager den 
nye udgivelse fat på læsestrategier og 
sagtekster som for eksempel reportager, 
essays og kronikker.

»Sæt læsespor 2« er 112 sider 
lang og koster 175 kroner. Se mere på 
 dansk lf.dk

Om »Sæt læsespor 1« skrev Folke-
skolens anmelder: »(et) veldisponeret, 
læsevenligt og et materiale, der kan føre 
lærere og elever sikkert omkring alt det, 
man skal vide for at blive en god læser«.

Se mere på frydenlund.dk

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/534789
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○   ANMELDT AF: OLE JAKOBSEN

»Forandring handler et langt stykke af vejen om 
at møde virkeligheden med nysgerrige øjne og 
lade sig befrugte af nyt tankegods og øve sig i at 
spille bold op ad fremtiden frem for ad fortiden«.

Den nye folkeskolereform er nu virkelighed, 
og den skal vi selvfølgelig møde med nysgerrige 
øjne. Den lægger blandt andet op til »styrket le-
delse«, nye arbejdstidsregler for lærerne og flere 
timer og er ifølge forfatterne til denne bog som 
et »wake-up call« til ledere, lærere og pædago-
ger. Vi står ifølge forfatterne over for en gennem-
gribende forandring i forhold til den måde, vi i 
mange år har tænkt og organiseret skolen på.

At folkeskolen skal ledes af dygtige og vel-
funderede ledere, er jo ikke noget nyt, men i den 
nye skolereform skal lederen og ledelse altså 
tænkes på en ny måde. Kravet om fornyelse og 
nytænkning har altid været der, men den nye 
skolereform fremhæver alligevel lederrollen som 
skærpet og ændret.

Og det skal der selvfølgelig skrives om og 
tænkes over. Det gør denne bog på en fin og 
læseværdig måde. Der er meget tekst og me-
get teori, men bogen er også tydelig præget af 
forfatternes personlige kendskab til og erfaring 
med ledelse i gulvhøjde. Således er bogen en fin 
blanding af teoretisk gods, refleksion og praksis-
eksempler.

Af væsentlige nyskabelser i skolereformen 
er det ændrede timetal i fagene, skolens åbning 

mod samfundet – og inddragelsen af dette i sko-
len – den længere og mere varierede skoledag og 
så de nye arbejdstidsregler for lærerne. Dertil kan 
så i øvrigt tilføjes forventningen om øget inklu-
sion af elever overført fra specialtilbud.

Skolens inddragelse af det omgivende sam-
fund udfordrer lederen til at kunne håndtere kul-
turforandringer. At »åbne skolen for omverdenen 
i al dens forstyrrende mangfoldighed og udnytte 
nye resurser og mulighedsrum, som ligger og 
venter«.

De nye arbejdstidsregler åbner for grundlæg-
gende andre tankegange om, hvordan arbejdet 

på skolen tilrettelægges i samarbejdet med an-
dre faggrupper.

Her skal fremtidens ledelse motivere og ska-
be ejerskab til de opgaver, der skal løses. Ledelse 
bygger her angiveligt på mindst tre ben: »Evnen 
til at skabe begejstring«, »emotionelle kompe-
tencer« og »mod«.

Den forstærkede ledelsesopgave bliver at 
gøre skolen til et fælles projekt for den samlede 
skoles faglige ledelsesteam. Her er det lederens 
opgave at sammensætte, understøtte, udvikle og 
vedligeholde de professionelle team. Det vil for 
eksempel sige at være katalysator for en foran-
dringsproces, der understøtter lærernes faglige 
og didaktiske udvikling via anerkendende tilba-
gemelding.

Lederen skal sikre, at de kollegiale fælles-
skaber understøtter det kollegiale ansvar for 
elevernes trivsel og deres faglige formåen. Det 
vil sige fremme videnskabelse og videndeling og 
en sammenkobling af projekter og processer på 
skolen.

De nævnte ledelsesudfordringer er ikke nye. 
De har i en eller anden grad altid været der – og 
de er store! Bogen er et meget nyttigt redskab, 
som grundigt og kompetent og meget aktuelt 
giver et nødvendigt serviceeftersyn af skolen og 
dens ledelsesudfordringer.

En fin blanding af teori og praktik med en lille 
nyttig værktøjskasse til sidst. Lige til at blive 
inspireret af og bruge i sin meget fyldige ledel-
sesdagligdag. 

n  Skoleledelse

At »åbne skolen for 
omverdenen i al dens 
forstyrrende mang-
foldighed og udnytte 
nye resurser og  
mulighedsrum, som  
ligger og venter«.

Skoleledelse i forandring  

• Line Arnmark, Dorthe Junge
• 300 kroner
• 279 sider
• Gyldendal

Skoleledelse  
i forandring – eller? 
En �n blanding af teori og praktik og et nyttigt redskab til at komme i gang 
med at kortlægge skolens ledelsesudfordringer. Men det er måske ikke helt  
så nyt, som det gerne vil være.
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

Nummer 14:  19/8
Nummer 15:  2/9
Nummer 16:  16/9

Nummer 17:  30/9
Nummer 18:  14/10
Nummer 19:  28/10

korte meddelelser

KLAG!  
hvis du ikke  

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

Så ryger din besked omgående videre  
til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  
33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.

 Lederstillinger 

Afdelingsleder Sydskolen, Fårevejle

Brænder du for pædagogisk skoleledelse, og har du lyst til at have 
det pædagogiske ansvar for 0.-6. klasse på Sydskolens afdeling i 
Fårevejle, så vil vi meget gerne høre fra dig! Vi søger én, der kan:

    - Levere synlig pædagogisk ledelse
    - Kommunikere og være udadvendt
    - Se medarbejdernes forskelligheder og ideer    - Se medarbejdernes forskelligheder og ideer
    - Bevare roen og overblikket i pressede situationer

Vi forventer, at du har en læreruddannelse og en diplom i ledelse 
eller er indstillet på at tage denne.

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

SYDSKOLEN

WWW.ODSHERRED.DK/JOB

personalia

Lotte Lange fylder 70
I januar 2012 stoppede 
Lotte Lange i Danmarks 
Lærerforenings hoved-
styrelse efter 16 år, heraf 
mange år som formand 
for fagligt udvalg. I dag 
er hun pensionist og ny-
der livet hjemme i Solrød 
Strand med have, svøm-
ning, gymnastik og rejser 
uden for skoleferierne.
Sammen med blandt an-
dre Anders Bondo gik hun 
i sin tid ind i fagforenings-
arbejde på landsplan i 
frustration over den be-
rygtede UFØ-aftale og var 
stolt og tilfreds, da hun 
kunne forlade arbejdet 
igen efter indførelsen af 
en moderne professions-
arbejdstidsaftale.
»Så jeg er jo ved at gå 

til og har også deltaget 
i demonstrationer og så 
videre. Det er jo forfær-
deligt, at man skal høre 
på, at folkeskolen har 
stået stille, og at lærerne 
er sure. Gu er de ej, de 
er bekymrede, og de er 
indignerede«, siger hun, 
men har besluttet, at der 
er andre, der må kæmpe 
kampen nu. 
Fødselsdagen den 21. 
august fejres med »et 
middagsselskab – i re-
spekt for, hvordan man 
gjorde, dengang jeg blev 
født!«

kra@dlf.org

Folkeskolens nye 
praktikant har en plan
23-årige Mie Borggreen 
Winther er ny praktikant 
på Folkeskolen. Hun star-

tede 1. august og skal 
være en del af redaktio-
nen det næste års tid. 
Mie Borggreen læser en 
professionsbachelor i 
journalistik på Syddansk 
Universitet i Odense.
Folkeskolens nye prak-
tikant brænder for at 
skrive og for at formidle. 
Og så har hun en plan for 
den journalistik, hun vil 
bedrive. 
»Jeg vil lave historier, 
som læserne kan bruge til 
noget. Mange af de artik-
ler, medierne skriver om 
skolen og lærerne, er luk-
kede og konkluderende«, 
siger hun.
»Jeg tror på konstruktiv 
journalistik, hvor læserne 
i stedet for at få serveret 
en færdig konklusion får 
brugbar og løsningsorien-
teret information«.
Mie Borggreen Winther 
afløser Hanne Hellisen, 
som er vendt tilbage til 
Roskilde Universitet for 
at færdiggøre sin kandi-
datgrad i journalistik og 
historie. 

sbj@dlf.org

Foto: Stig Nielsen

Foto: Stig Nielsen
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Kronprinsensgade 55-59
6700 Esbjerg · 7512 0966
www.esbjergrealskole.dk

FAKTA: Esbjerg Realskole er byens 
ældste privatskole. Vi har gennem 
mere end 125 år fokuseret på et åbent 
og frit skolemiljø, og vi er stolte af at 
stå for høj faglig standard i trygge 
rammer. Vi har også byens bedste SFO 
med aktuelt 153 børn.

Vi har en stærk økonomi og et velfun-
deret værdisæt. 

Skolen har to spor fra 0.-10. klasse.  
Der er ventelister på de fleste årgange.

Læs mere på www.esbjergrealskole.dk

SKOLELEDER
– ESBJERG REALSKOLE
Esbjerg Realskole søger en skoleleder, der kan stå i spidsen 
for vores fortsatte udvikling.

Skolen er rammen om 454 elevers læring og 49 medarbejderes 
arbejdsplads. Esbjerg Realskole er byens ældste privatskole og 
bygger på 125 år som moderne og udviklingsorienteret skole. 
Vi har været først med meget gennem tiden – eksempelvis 
med sprogundervisning fra 1. klasse og fuldintegreret it i 
undervisningen. Til gengæld er vi også sidst med en del: Vi har 
hverken afskaffet morgensang eller ordentlig opførsel. 

VI ØNSKER FORTSAT EVOLUTION – IKKE REVOLUTION

Vi søger en skoleleder, som kan inspirere og gå forrest. Du 
skal være en robust og rummelig leder – og det er ingen ska-
de til, hvis du ser potentiale til at videreudvikle dit lederskab 
hos os. Du skal være nysgerrig efter at lære nyt.

Det er vigtigt, at du er forretningsorienteret og kan sparre 
med det øvrige ledelsesteam og bestyrelsen om udviklingen 
af skolen. Du skal kommunikere klart og stærkt, have gennem-
slagskraft og tage lederskabet på dig. Vi forventer, at du har 
både undervisningserfaring og ledererfaring.

Esbjerg Realskole har dygtige medarbejdere, engagerede 
forældre og en aktiv bestyrelse. Alle vil de kigge til dig for 
inspiration, motivation og lederskab. 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet 
og Lærernes Centralorganisation.

Løn aftales i lønintervallet kr. 446.606 til kr. 537.661. Der er 
derudover mulighed for vederlag efter nærmere aftale. Hertil 
kommer pensionsordning.

Mail din ansøgning og relevante bilag til 
bestyrelsesformand Gertie Gorzelak; gorzelak@esenet.dk.

Ansøgningsfrist er 31. august klokken 12.00. 
Samtaler foregår løbende. 
Ansættelse efter aftale, dog senest 31. december 2014.

GENOPSLAG
LEDER til PPR i Svendborg og Ærø
Svendborg Kommune søger en dygtig og udviklings-
orienteret leder til PPR

PPR er en central spiller i hele Børn og Unge området og 
betjener kommunale, selvejende og private dagtilbud og 
skoler. Desuden er der indgået samarbejdsa� ale med Ærø 
Kommune. 

Lederen har det overordnede ansvar for afdelingens

• Udvikling, strategi og faglighed
• Visitationer,  faglige undersøgelser og udredninger
• økonomi
• personalemæssige forhold

PPR er en tværfaglig organisation med 40 medarbejdere.  
Du møder en velfungerende afdeling med et stærkt fagligt 
og tværfagligt miljø, positivt præget af forskellige kulturer 
og stor selvstændighed. Medarbejderne er båret af enga-
gement, humør, stabilitet og robusthed. 
Der er en positiv og konstruktiv tilgang til forandrings- og 
udviklingsprocesser.

Børn og Unge området er i konstant udvikling. Både på 
det almene dagtilbuds- og skoleområde samt på det 
specialiserede område. Vi er ambitiøse og ønsker at være 
i front – også i forhold til inklusionsparadigmet.  Vi er nået 
langt og har nu brug for en engageret og tydelig leder til at 
fortsæ� e PPR’ s interne proces og samarbejdsprocessen i 
hele Børn og Unge.  

Se hele stillingsopslaget på h� p:
www.svendborg.dk/stillinger

PPR lederen refererer til skolechefen 
i Svendborg Kommune. 
Helle Hansen kan kontaktes for yderligere oplysninger. 
62234510 eller 30176512

Ansøgningsfrist 8. september kl. 12:00. 
Ansæ� elsessamtaler forventes a� oldt i uge 38. 
Ansøgningen sendes til bu@svendborg.dk

Løn e� er gældende overenskomst og kvalifi kationer. Der 
vil blive indhentet straff e- og børnea� est ved ansæ� else.

svb 3091

 Lederstillinger 
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Ambitiøs afdelingsleder til 
indskolingen på Vallerødskolen  
Vi søger pr. 1. september 2014, eller snarest herefter, en 
afdelingsleder.

Hvad får du?
Du får mulighed for at deltage i videreudviklingen af 
Vallerødskolen i en nøglerolle som leder af indskolingen, med 
et tæt samarbejde med SFO-lederen, og som leder af vores 
kompetencecenter med faglig specialundervisning, AKT, dan-2 
og faglige vejledere. Vi skal sammen fastholde en høj kvalitet, 
både i den faglige undervisning og i det øvrige pædagogiske 
arbejde. Du får lov at arbejde med motiverede og undervis-
ningsparate børn, engagerede og interesserede forældre samt 
dygtige og imødekommende medarbejdere. Du kommer til at 
indgå i samarbejdet på en stor, seriøs og sjov skole med man-
ge gode kolleger samt et godt arbejdsmiljø og gode rammer. 

Se mere om skolen på http://vallerodskolen.horsholm.dk.

Hvad får du mere?
Personalegoder i Hørsholm Kommune kan ses på 
www.horsholm.dk/job. Din løn forhandles i henhold til over-
enskomsten med baggrund i din uddannelse og erfaring.    

Hvad søger vi?
Vi søger en afdelingsleder, der
• kan lede indskolingen fra børnehaveklasse til 3. klasse  
• kan lede og udvikle kompetencecenteret  
• kan indgå i og bidrage til et velfungerende ledelsesteam  
•  kan videreudvikle skolens arbejde med klasseledelse, inklu-

sion og undervisningsdifferentiering
• er ambitiøs, samarbejdsorienteret og kommunikerende  
• har personlig gennemslagskraft og har visioner  
•  har relevant ledelsesmæssig eller faglig kompetence og 

erfaring, enten gennem efteruddannelse eller praksis  
•  trives i en travl og omskiftelig hverdag i et uhøjtideligt miljø.

Mere viden
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Michael Geilager 
på mge@horsholm.dk eller 4849 6400, hvis du vil vide mere 
eller træffe aftale om besøg på skolen.  

Søg sådan
Send ansøgning og dokumentation, så vi har den senest torsdag 
den 21. august 2014 kl. 10.00 til vallerod_skole@horsholm.dk 
eller Vallerødskolen, Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst.  
Vi holder 2 runder ansættelsessamtaler onsdag den 27. 
august og torsdag den 28. august 2014.

Adresse på arbejdssted
Vallerødskolen • Stadionallé 12 • 2960 Rungsted Kyst

HER SER VI DIG. VI SER DINE BEHOV, DIN INDSATS OG DIT POTENTIALE

Her ser vi dig

Se opslag på job.hvidovre.dk

Kan du balancere faglig og strategisk 
ledelse på skoleområdet?

Skole-, Klub- Fritidshjemsafdelingen i Hvidovre 
 Kommune søger en souschef, der står solidt i sit 
lederskab.

•  Står du solidt i dit lederskab? 

•  Har du bred og dyb skolefaglighed?

•  Brænder du for arbejdet med folkeskolereformen?

•  Kan du forene faglighed og strategi på skole-
området?

Så er det dig, vi søger til en spændende stilling som 
souschef på Rådhuset.

L ÆS MERE PÅ
W W W.HERNING.DK

L ÆS MERE PÅ
W W W.HERNING.DK

Genopslag – Brændgårdskolen søger 

ny viceskoleleder
Er du interesseret i alle aspekter af en skoles ledelse er du måske den 

rette til en stilling som viceskoleleder på Brændgårdskolen i Herning 

– en mangfoldig skole med 32 forskellige nationaliteter repræsenteret i 

elevgruppen.

Læs mere og søg stillingen via www.herning.dk

Ansøgningsfristen er 4. september 2014 kl. 12.00.

Vores værdier 

I Herning Kommune har vi formuleret fi re værdier, som danner grundlag for 

vores måde at arbejde på: Professionalisme – God dømmekraft – Økonomisk 

sans – Udfoldelsesfrihed.

 Lederstillinger 
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Vi søger en inspirerende og ambitiøs skoleleder, der kan arbejde strategisk med skolens fortsatte udvikling.

Lidt om skolen:
Pedersborg Skole er en 3 sporet skole med 650 elever, hvoraf  300 er tilknyttet fritidstilbuddet fra 0.-6. Vi har 60 
dygtige og engagerede medarbejdere, og har udviklet et meget velfungerende teamsamarbejde. Ledelsesteamet 
består af skoleleder, pædagogisk leder, administrativ/specialpædagogisk leder og fritidspædagogisk leder.

Pedersborg Skole er i den grad en udviklingsorienteret skole, hvor der er højt til loftet. Vi er nysgerrige og tør prøve 
nyt, men vi er også fuldt bevidste om vigtigheden af at skabe resultater.

Pedersborg Skole søger en leder: 
• Der har store ambitioner for skolens mål – fagligt og pædagogisk. 
• Der har erfaring med skoleledelse.
• Der er forandringsparat og god til at stå i spidsen for forandringer. 
• Der på en tillidsbaseret og anerkendende måde er god til at samarbejde. 
• Der er optaget af medarbejdernes trivsel og udvikling.
• Der i en travl hverdag kan træffe beslutninger, delegere ansvar og følge op på resultaterne.
• Der har gode relationelle og kommunikative kompetencer.
• Der kan identificere og anvende medarbejdernes ressourcer og kompetencer. 
• Der har overblik og kan skabe samarbejde, fælles retning og engagement.
• Der er gennemført en lederuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende.

Er du interesseret? – Så skriv i din ansøgning, hvordan du vil løfte den komplekse opgave som vores nye skoleleder. 
Beskriv, hvordan du vil stå i spidsen for forandringer og håndtere de udfordringer, der knytter sig til implemente-
ring af den nye folkeskolereform og en vellykket inklusionsopgave.

Hvordan er ansættelsesprocessen?
Ansøgningsfristen er den 4. september 2014 kl. 12.00, og ansøgning med bilag sendes til:
pedersborgskole@soroe.dk.

1. samtalerunde gennemføres den 11.-12. september 2014 og 2. samtalerunde den 26. september 2014.
De kandidater, der går videre til 2. runde, skal imellem de to samtaler gennemføre en dialogtest samt oplyse refe-
rencer. Dette foregår 15. september om formiddagen.
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med gældende overenskomst, idet det forventes, at 
resultatløn indgår som en de af løndannelsen.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt efter 2. samtale.

Vil du høre mere?
Hvis du vil høre mere om Pedersborg Skole, er du velkommen til at kontakte konst. skoleleder Sanne Bjerre, tlf. 
5783 4300 / 5140 9124 og evt. aftale at aflægge skolen et besøg. Du er også velkommen til at kontakte Børne- 
og Familiechef Henrik Madsen på tlf. 5787 6101 / 29683193 for yderligere information.

SKOLELEDER TIL PEDERSBORG SKOLE I SORØ

PEDERSBORG SKOLE
Rustkammervej 76 • 4180 Sorø
Telefon: 5783 4300
pedersborgskole@soroe.dk • www.pedersborgskole.dk

 Lederstillinger 
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 Lederstillinger 

 
Læs mere på odense.dk/job

Vi søger en engageret skoleeder, der kan arbejde 
udviklingsorienteret og fremme et godt arbejdsmiljø.

Skt. Klemensskolen ligger i det sydlige Odense og har 
51 ansatte, hvoraf 28 er lærere, 2 er børnehaveklasse-
ledere og 13 er pædagoger. Vores skole er kendetegnet 
ved et engageret og udviklingsorienteret personale, 
med høj social kapital, som prioriterer det kollegiale 
fællesskab højt. Ledelsesteamet består, foruden skole-
lederen, af en souschef og en SFO-leder.
Stillingen forventes besat den 1. november 2014

Ansøgningsfrist: 24. august 2014.

Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Skoleleder til
Skt. KlemensskolenKommunikationscenter Thisted søger en vice-

forstander på fuld tid fra 1. oktober 2014. 

Kommunikationscenter Thisted tilbyder kom-
penserende specialundervisning for voksne 
efter Lov om Specialundervisning for Voksne. 
Tillige tilbyder vi særlig tilrettelagt ungdoms-
uddannelse (STU) på to eksterne afdelinger. 

Viceforstanderen indgår i ledelsesteamet 
sammen med forstanderen og afdelingslederen 
for STU. Viceforstanderen har bl.a. ansvaret 
for den daglige drift af voksenspecialunder-
visningen. 

Vi søger en viceforstander, der har ledelses-
erfaring samt har erfaring med voksenspe-
cialundervisning.

Løn- og ansættelsesforhold 
Løn i henhold til gældende overenskomst og 
principper for individuel løn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås 
ved henvendelse til forstander Erik Bertelsen 
tlf.: 9917 2725 samt på vores hjemmeside 
www.thisted.dk/kc

Ansøgningsfrist 
Ansøgning med relevant dokumentation – 
herunder uddannelsesbeviser samt doku-
mentation for erfaring – skal være os i hænde 
senest onsdag den 20. august 2014 kl. 
12.00. 

Stillingen kan kun søges elektronisk via 
Thisted Kommunes hjemmeside, hvor det 
fulde stillingsopslag skal læses.

Ansættelsessamtalerne afvikles mandag 
den 25. august.

Kommunikationscenter Thisted 
Kr. Kolds Gade 3, 7700 Thisted.

Viceforstander 

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Vores værdiord er modig, tydelig, kompetent – med glæde.

Har du lyst til at være en del af et dynamisk team blandt aktive 
talehørelærere i Center for Dagtilbud i Slagelse Kommune pr. 1. 
oktober 2014, kan du læse mere om jobbet på kommunens 
hjemmeside, www.slagelse.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at hen- 
vende dig til Anette Holm Larsen, Teamleder på tlf. 24 42 31 79.

Din ansøgning vedlagt CV og relevante bilag mærket ”tale-
hørelærer” sendes til Slagelse Kommunes Center for Dagtilbud, 
Torvegade 24, 4200 Slagelse.

Ansøgningsfrist: 29. august 2014 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler i uge 36 eller 37, 2014.

To Tale-hørelærere/ 
audiologopæd 
– Center for Dagtilbud

 Specialstillinger 
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To skoleledere til fremtidens 
folkeskole 
- givende og indfl ydelsesrig lederstilling

Jyllinge Skole og Lynghøjskolen i Roskilde Kommune skal 
begge have ny skoleleder. Roskilde Kommune søger derfor 
to skoleledere med format, der kan stå i spidsen for hver sin 
skole. 

Såvel skolebestyrelser, skolernes ansatte som Roskilde 
Kommune er optaget af, at skoleledelse øver afgørende 
indfl ydelse på fremtidens folkeskole. Skolelederjobbet er 
hermed både ansvarsfuldt og krævende. For den rigtige 
et yderst givende job med gode muligheder for at præge 
udviklingen. 

Har du solid ledererfaring? Kan du kommunikere mål og 
retning? Har du indsigt i folkeskolens faglighed og udvik-
ling? Har du ambitioner og kan skabe resultater sammen 
med skolens mange samarbejdspartnere? Hvis du kan 
svare ”ja” med manér til disse spørgsmål, er én af skole-
lederstillingerne måske noget for dig. Der er udarbejdet 
job- og personprofi ler for hver af de to lederstillinger, hvor 
du kan læse mere om den enkelte skole og lederstillingens 
karakteristika. På Roskilde Kommunes hjemmeside 
www.roskilde.dk/job kan du se, de fulde stillings opslag.

Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte skolechef 
Holger Bloch Olsen, Roskilde Kommune, på 46 31 52 01 eller 
rekrutteringskonsulent Søren Thorup på 21 68 87 08. 

Ansøgningsfristen er 2. september 2014, kl. 12.00.

www.roskilde.dk/job

2 lærere til udskolingen, 
Dronninggårdskolen 

Dronninggårdskolen søger 2 lærere til 
udskolingen.

To af vores dygtige lærere i udskolingen har fået mulighed 
for at få opfyldt deres ambitioner i andre sammenhænge. 
Derfor søger vi 2 lærere til udskolingsafdelingen. Stillin-
gerne er til besættelse så hurtigt som muligt. 

Vi søger:
•  En lærer, der kan undervise i drengeidræt, dansk, sløjd 

(materiel design) og historie- og samfundsfag. Har du 
også gode IT-kompetencer, er det en ekstra fordel.

•  En lærer, der kan undervise i tysk og engelsk. Også her 
er gode IT-kompetencer en fordel.

Dronninggårdskolen er en skole i bevægelse. Vi er traditi-
onsrige, men samtidig også meget udviklingsorienterede, 
og derfor søger vi engagerede og fagligt stærke personlig-
heder, der har lyst til at arbejde hos os. Vi har en stærk fag-
lig profil og er privilegeret med en positiv, meget engageret 
og aktiv forældrekreds. Vi er desuden beliggende tæt på 
skov og natur ved Holte Station i Rudersdal Kommune. 

Sammen med skolens vision præger vores værdier ”framst” 
i høj grad vores hverdag. Det vil sige, at vi er faglige, vi er 
rummelige, vi er ansvarlige i relationen, vi debatterer men-
neskesyn og vi udviser synlighed og skaber tryghed.

Er du interesseret i at vide mere, så se på vores hjemme-
side: www.Dronninggårdskolen.dk eller kontakt skoleleder 
Gitte Moltzen på 46 11 45 35 eller på 72 68 45 35 for at aftale 
nærmere om et eventuelt besøg på skolen.
Løn ifølge gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist fredag den 17. januar 2014. Vi forventer at 
afholde ansættelsessamtaler torsdag den 23. januar 2014. 

Ansøgning vedlagt relevante bilag skal sendes til:
Dronninggårdskolen, Rønnebærvej 33, 2840 Holte
Mrk.: Ansøgning eller til: Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Vi glæder os til at hilse på dig!

2 lærere til udskolingen, 
Dronninggårdskolen 

Dronninggårdskolen søger 2 lærere til 
udskolingen.

To af vores dygtige lærere i udskolingen har fået mulighed 
for at få opfyldt deres ambitioner i andre sammenhænge. 
Derfor søger vi 2 lærere til udskolingsafdelingen. Stillin-
gerne er til besættelse så hurtigt som muligt. 

Vi søger:
•  En lærer, der kan undervise i drengeidræt, dansk, sløjd 

(materiel design) og historie- og samfundsfag. Har du 
også gode IT-kompetencer, er det en ekstra fordel.

•  En lærer, der kan undervise i tysk og engelsk. Også her 
er gode IT-kompetencer en fordel.

Dronninggårdskolen er en skole i bevægelse. Vi er traditi-
onsrige, men samtidig også meget udviklingsorienterede, 
og derfor søger vi engagerede og fagligt stærke personlig-
heder, der har lyst til at arbejde hos os. Vi har en stærk fag-
lig profil og er privilegeret med en positiv, meget engageret 
og aktiv forældrekreds. Vi er desuden beliggende tæt på 
skov og natur ved Holte Station i Rudersdal Kommune. 

Sammen med skolens vision præger vores værdier ”framst” 
i høj grad vores hverdag. Det vil sige, at vi er faglige, vi er 
rummelige, vi er ansvarlige i relationen, vi debatterer men-
neskesyn og vi udviser synlighed og skaber tryghed.

Er du interesseret i at vide mere, så se på vores hjemme-
side: www.Dronninggårdskolen.dk eller kontakt skoleleder 
Gitte Moltzen på 46 11 45 35 eller på 72 68 45 35 for at aftale 
nærmere om et eventuelt besøg på skolen.
Løn ifølge gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist fredag den 17. januar 2014. Vi forventer at 
afholde ansættelsessamtaler torsdag den 23. januar 2014. 

Ansøgning vedlagt relevante bilag skal sendes til:
Dronninggårdskolen, Rønnebærvej 33, 2840 Holte
Mrk.: Ansøgning eller til: Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Vi glæder os til at hilse på dig!

Udviklingskonsulent for Naturfag 
og Matematik

NATURFAG OG MATEMATIK 
Kan du lide at opsøge og undersøge, lede og vejlede, styre 
og forstyrre?

Rudersdal Kommunes Skole og Familieområde søger:
Pædagogisk udviklingskonsulent for Naturfag og 
Matematik 

Vi søger en pædagogisk udviklingskonsulent, der sammen 
med sine kolleger i afdelingen for Udvikling og Analyse vil 
være med til at forløse folkeskolereformens muligheder, 
drage nytte af kommunens 1:1-strategi med iPads til børn 
og voksne og deltage aktivt i et flerårigt udviklingsprojekt 
om Synlig Læring.

Du skal være med til at føre udviklingen af skolernes 
faglige miljøer videre sammen med netværkene af dygtige 
og engagerede undervisningsvejledere fra vores skoler og 
være et vigtigt fagligt bindeled mellem den pædagogiske 
praksis og kommunens strategiske og politiske niveau.

Du vil indgå i teamet af udviklingskonsulenter i afdelingen 
for Udvikling og Analyse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan ske ved henvend-
else til Udviklingschef Morten Kliim-Due, tlf. 46 11 44 14 
eller på www.rudersdal.dk under “Job i kommunen”, hvor 
du også kan finde en udvidet stillingsprofil.

Ansøgningsfrist senest den 1. september 2014, kl. 12.00

 Specialstillinger  Lederstillinger 

Vær seriøs, når du søger jobbet
Vil du i betragtning til jobbet, gælder det om at skrive en ansøgning, der viser, at du for 

alvor er interesseret i arbejdspladsen og den opslåede stilling.

Læs mere på Lærerjob.dk 
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 Lærerstillinger 

Skolen mangler ligeledes kompetencer i musik og idræt, men disse fag er ikke et krav.  
Vi søger lærere der
• ønsker en central rolle i skolens inklusionsopgaver
• tager udgangspunkt i relationel klasserumsledelse
• ser teamsamarbejde som et naturligt arbejdsgrundlag
• har mod på reformens muligheder

Om stillingen:
• Dansk og klasselærer i 2. klasse, hvor du indgår i et tæt teamsamarbejde med både lærere og pædagoger.  
• Tilknytning til skolens trivselscenter, hvor du i tæt samarbejde med 5 kolleger er drivkraften i skolens 
 pædagogiske udvikling.

Valdemarskolen er byens ældste skole med elever fra 0. – 6. klasse. Valdemarskolen er en 4-sporet skole med i 
alt ca. 650 elever.
Skolen består af 6 pavilloner, der rummer indskolingen og specialklasser og en aulabygning, hvor 4.- og 6. 
klasserne er placeret sammen med en del af skolens faglokaler.
Vi føler selv, at vi både rummer den store skoles muligheder for fx fagsamarbejde og den lille skoles over-
skuelighed.
Under medarbejdersamtaler laves aftaler om den ansattes fremtidige arbejdsfunktioner og udvikling.
Gennem de seneste år har vi gennemført et glidende generationsskifte både i lærergruppen og i ledelsen, så vi 
har øvet os meget i at tage godt imod nye folk, og vi satser på at blive endnu bedre til dette.

For nyansatte gælder bl.a. følgende:
• Mentorordning, hvor hver nyansat får erfaren lærer som coach
• Møderække fordelt over skoleåret mellem nyansatte, ledelsen og TR

Se skolens hjemmeside www.valdemarskolen.dk

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.
Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge den opslåede stilling.
Send din ansøgning – gerne på mail – til adressen nedenfor. Send den sammen med kopi af anbefalinger og 
dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Flere oplysninger
Henvendelse for yderlig information til skoleleder Henrik Østergaard, viceskoleleder Steen Nielsen eller afdelings-
leder Jette Mathiasen tlf. 57 62 73 00.

Valdemarskolen søger dygtig inklusions- og dansklærer (indskolingen)
til et spændende skema med centrale arbejdsopgaver. 

Ansøgningsfrist:  onsdag den 24. september kl.12 
Ansættelsesdato:  onsdag den 1. oktober 2014 eller snarest derefter
Ansættelsessamtaler:  mandag den 29. september 2014 fra kl.15
Arbejdsgiver:  Valdemarskolen
Adresse:  Skolegade 9, 4100 Ringsted
Tlf.:  5762 7300
Email:  valdemarskolen@ringsted.dk
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 Lærerstillinger 

jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Nye job i Slagelse

Specialundervisningslærer 
med interesse for idræt 

Storebæltskolen søger pr. 1. oktober en lærer til vores 10. 
klassetilbud. 

Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående 
specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever 
med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklings-
hæmning. Se flere oplysninger på www.storebaeltskolen.dk

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
Stillingen er en fast stilling på 37 timer

Ansøgningsfrist fredag den 22. august 2014 kl. 13.00.
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 27. august 2014.

Ansøgning sendes til: 
storebaeltskolen@slagelse.dk. Att. Skoleleder Benjamin 
Ejlertsen. 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker 
yderligere oplysninger om stillingen, eller hvis du ønsker en 
rundvisning. 

Lærer til indskolingen
Vemmelev Skole – pr. 1. oktober 

Er du glad for at være lærer og trives i fællesskaber med at 
udvikle gode læringsmiljøer for eleverne – så er det lige dig vi har 
brug for. 

Stillingen indeholder primært dansk, musik og drengeidræt på 3. 
årgang, men andre fag – herunder eks. idræt i udskolingen – kan 
komme på tale. Vi lægger vægt på, at du har lærereksamen med 
linjefag i et eller flere af flg.fag: dansk, musik og idræt.

Løn efter gældende overenskomst

Ansøgningsfrist fredag den 25. august 2014 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den  
27. august.

Ansøgning sendes til: 
k-skvem@slagelse.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder 
Rikke Sørensen eller viceskoleleder Peder Helveg Pedersen tlf. 
58 38 33 31.  Se flere oplysninger på www.vemmelev-skole.dk

UngNorddjurs, Norddjurs Kommune

Afdelingsleder Juniorklubberne

§ Ansøgningsfristen er den 21/08/14

Net-nr. 12661

Sankt Helene Skole, Gribskov Kommune

Afdelingsleder til Sankt Helene Skole

§ Ansøgningsfristen er den 17/08/14

Net-nr. 11632

Center for Dagtilbud og Skoler, Helsingør Kommune

Chefkonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 11637

Jaruplund Højskole, Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Forstander – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 18/08/14

Net-nr. 12647

Ørding Friskole, Morsø Kommune

Skoleleder søges til Ørding Friskole  

§ Ansøgningsfristen er den 22/08/14

Net-nr. 11558

Langagerskolen, Aarhus Kommune

Specialskole søger afdelingsledere

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 11629

Rungsted Skole, Hørsholm Kommune

Pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 19/08/14

Net-nr. 12680

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleleder i Flensborg – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 08/09/14

Net-nr. 12650
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Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleleder på dansk skole i Sydslesvig

§ Ansøgningsfristen er den 08/09/14

Net-nr. 12649

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

 Skoleleder ved Sydslesvigs vestkyst

§ Ansøgningsfristen er den 08/09/14

Net-nr. 12651

CSV Kolding, Kolding Kommune

2 audiologopæder/hørepædagoger

§ Ansøgningsfristen er den 17/08/14

Net-nr. 11562

Center for Børn og Undervisning, Ishøj Kommune

Læringsfacilitator i mat. og natur/teknologi

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 11640

Rudersdal Kommune

Pædagogisk udviklingskonsulent 

§ Ansøgningsfristen er den 01/09/14

Net-nr. 11625

Storebæltskolen, Slagelse Kommune

Specialundervisningslærer

§ Ansøgningsfristen er den 22/08/14

Net-nr. 11636

CSV Kolding, Kolding Kommune

Synskonsulent til CSV Kommunikation

§ Ansøgningsfristen er den 17/08/14

Net-nr. 11561

PPR, Odsherred Kommune

Tale-høre-konsulent og psykolog

§ Ansøgningsfristen er den 22/08/14

Net-nr. 12654

Grønvangskolen, Vejen Kommune

Lærer til 7.-9. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 25/08/14

Net-nr. 11602

Otterup Realskole, Nordfyns Kommune

Lærer til dansk og tysk

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 11574

Roskilde Lille Skole, Roskilde Kommune

2 erfarne dansklærere søges snarest

§ Ansøgningsfristen er den 22/08/14

Net-nr. 12667

CSU Egedammen, Specialundervisning, Hillerød Kommune

3 lærere til specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 19/08/14

Net-nr. 11618

Holbergskolen, Sorø Kommune

AKT-lærer, dansklærer og børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 21/08/14

Net-nr. 12646

Bramsnæsvigskolen, Lejre Kommune

Bramsnæsvigskolen søger 2 lærere

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 12666

Behandlingsskolerne, Københavns Kommune

Naturfaglig lærer

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 12657

Københavns Kommunes Ungdomsskole

Engageret lærer

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 12645

Kong Frederik VII’s Stiftelse på Jægerspris – Slotsskolen

Lærer til specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 21/08/14

Net-nr.  12652               

Dyhrs Skole, Slagelse Kommune

Dyhrs Skole søger viceinspektør

§ Ansøgningsfristen er den 21/08/14

Net-nr. 11616

Gribskov Efterskole, Gribskov Kommune

Engelsk- og biologilærer

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 12659

Marienho�skolen, Syddjurs Kommune

Inklusionspædagog søges

§ Ansøgningsfristen er den 17/08/14

Net-nr. 11617
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Lille Værløse Skole, Furesø Kommune

Friske og dygtige lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 19/08/14

Net-nr. 11620

Toftevangskolen, Rudersdal Kommune

Fuldtidsvikar pr. 1. september 2014

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 11570

Havrebjerg Heldagsskole, Slagelse Kommune

Fysik/kemi-lærer

§ Ansøgningsfristen er den 25/08/14

Net-nr. 12660

Midtsjællands Efterskole, Lejre Kommune

Fysik/kemi- og matematiklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 11566

Hornbæk Skole, Helsingør Kommune

Tre lærere med didaktisk overskud

§ Ansøgningsfristen er den 18/08/14

Net-nr. 12674

Lundtofte Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Lærer til specialtilbud pr. 1. oktober 2014

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 11571

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Lærer søges til 6. årgang 

§ Ansøgningsfristen er den 20/08/14

Net-nr. 11568

Skolen på la Cours Vej, Frederiksberg Kommune

Lærer pr. 1. oktober eller snarest muligt

§ Ansøgningsfristen er den 22/08/14

Net-nr. 12675

Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

Dansk-, idræts- og svømmelærer

§ Ansøgningsfristen er den 17/08/14

Net-nr. 12672

Solbakkeskolen, Frederikssund Kommune

Solbakkeskolen søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/14

Net-nr. 12665

Roskilde Kommune

Tale-høre-konsulenter til inklusionscenter 

§ Ansøgningsfristen er den 18/08/14

Net-nr. 11621

Sigrid Undset Skolen, Kalundborg Kommune

Talelærer/audiologopæd

§ Ansøgningsfristen er den 21/08/14

Net-nr. 11572

Tranegårdsskolen, Gentofte Kommune

2 lærere til hhv. tysk  og dansk/engelsk

§ Ansøgningsfristen er den 20/08/14

Net-nr. 11612

Øbro Fri Skole, Københavns Kommune

Ny matematik- og musiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 18/08/14

Net-nr. 11581

Solgaven, Furesø Kommune

ADL- og mobilityinstruktør til Solgaven

§ Ansøgningsfristen er den 17/09/14

Net-nr. 12673

Baunehøjskolen, Roskilde Kommune

Lærer til mellemtrin

§ Ansøgningsfristen er den 21/08/14

Net-nr. 12679

Antvorskov Skole, Slagelse Kommune

Dansk- og billedkunstlærer

§ Ansøgningsfristen er den 22/08/14

Net-nr. 12681

Damagerskolen, Greve Kommune

Læsevejleder og lærere

§ Ansøgningsfristen er den 22/08/14

Net-nr. 12683

Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune

Lærer

§ Ansøgningsfristen er den 20/08/14

Net-nr. 12684

Herstedøster Skole, Albertslund Kommune

Dansklærer til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 22/08/14

Net-nr. 12671
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Efterår i Allinge by med 
havudsigt for 3500kr
Villa på dejlige Bornholm 
udlejes i uge 33 - 41. I 
uge 42 er prisen 4.500 
kr.pr.uge Inkl. Forbrug. 6 
sengepladser
Telefon: 61655611

Lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
Lys 2 vær. lejlighed i ro-
ligt kvarter, 5 min. fra 
metro og søerne udlejes 
til to personer. 3000 kr 
ugentlig 
Telefon: 21757146

12 pers. idyl midt i 
Nationalpark Vadehavet
Stråtækt idyl tæt på Ribe 
Mandø og Rømø. Masser 
af plads til 12 pers. Stor 
dejlig grund. Se hjem-
meside.
Telefon: 60199482 - 40811133 
www.rahede.mono.net

Efterårsferie København
Lejl. i hjertet af det gamle 
Islands Brygge. Centralt 
og roligt. Til par u børn. 
Uge 42: 3000,- sli@
kvuc.dk
Telefon: 31411791

Forældrekøb 2000 
Frederiksberg
Ejerlejlighed 2.sal, altan, 
elevator,p-plads BBR 
88m2. 3 værelser, spise-
køkken, bad, energiruder.
Pris 2.250.000kr
Telefon: 61660017

Sommerhus med 
havudsigt
I fantastisk natur ved 
Skamlingsbanken. Flot 
udsigt over Lillebælt. Bør-
nevenlig strand. Ledigt i 
ugerne 27 og 31.
Telefon: 23288161

Uge 32+ ved Flensborg 
Fjord - egen strand
Stråtækt idyl. Ferielejlig-
hed m storslået udsigt 
4-6 pers 80m2. Græn-
sen 10km. Gratis WIFI . 
Bade,fiske&vandre mul
Telefon: 40313306 
www.20metertilvandet.dk

Nyd efteråret i stråtækt 
gård ved Møn
Smuk gård midt i den 
idylliske Nyord By udle-
jes som feriebolig. Der er 
plads til 10 personer. 
Telefon: 30744140 
www.nyordgaard.dk

Fritidshus 56 m2, 
Gørlev/Reersø
6 sovepl +4 i anneks. Ud-
hus og carport. 1537 m2 
grund. 15 min. gang til 
strand. 
Telefon: 40796733

Orø - Isefjordens perle...
Stort fritidshus med 
plads til 9 sovende udle-
jes. Pris inkl. el og vand: 
Højsæson 3500 kr. Lav-
sæson 3000 kr.
Telefon: 27118066

Bornholm, Løkkegård, 
Feriehuzed.
Løkkegård ved Rø i Rut-
sker Højlyng nær Tejn og 
Allinge. Gården har geder 
med kid, høns og to kær-
lige gårdhunde. 
Telefon: 28429773

Stressfri zone på Rømø 
med havudsigt.
Lækker smagfuld ferie-
bolig i Havneby på Rømø. 
Havudsigt og velvære. 
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

Sommerhus tæt 
ved Skagen
Bratten strand. God be-
liggenhed tæt ved god 
strand. Moderne indret-
tet. 6-8 sovepladser 3 
værelser. Fra 3900.
Telefon: 29293002

Andalusisk byhus til 
1/2 pris - august/sept.
Nu kun 275€/uge.  Se 
www.competa.dk
Telefon: 20781416 
www.competa.dk

Værelse søges i Vejle
Min datter på 28 søger 
pendlerværelse  hurtigst 
muligt. Hun har fået ar-
bejde som fysioterapeut. 
Alt har interesse
Telefon: 50992468

Sommerferie i 
dejlige Brumleby
Landidyl midt i byen, jeg 
udlejer min dejlige lej-
lighed i Brumleby på 
Østerbro ud, i uge 29 og 
uge 31.
Telefon: 26132612

OPLEV FERIE øen 
LANGELAND ved 
TRANEKÆR
Hyggelig 4 pers feriehus 
i gammel have; udsigt til 
mark/skov og Østersøen. 
Ledig juli-sept. Ugepris 
2400 kr. m/EL
Telefon: 62 59 14 88

Par søger lejlighed 
i København
på Vesterbro, Frederiks-
berg eller KBH K. Max 
10.000, pr. 1/8 eller 1/9. 
Ikke-ryger og ingen dyr. Vi 
er 28 og 30 
Telefon: 22167530

Ferielejl. Alanya, Tyrkiet
4-6 pers. pris 1500kr/
uge. 2 sovevær.,2 bade-
vær, køkkenalrum, altaner 
med udsigt, børnevenlig 
pool Per/ 22751449
Telefon: 22751449

Fantastisk ferie i 
Penthouse Frb./Kbh.
Lys lejlighed tæt på Metro-
en. 140 kvm. 4 pers. eller 
lille familie. Ledig uge 28, 
29, 30, 33 og 34. 3500,-
Telefon: 29433914

Athen - ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) med 
panoramaudsigt over 
Akropolis. 88kvm - fra 5 
dg. Se fotos!
Telefon: 20598057 
www.athen4u.dk

Værelse i Aarhus søges!
Værelse søges hurtigst 
muligt, da min datter be-
gynder på AU. Hun er en 
rolig og fornuftig pige.
Telefon: 28181305

Sommerferie på 
Nordlangeland
Feriebolig til familie med 
2-3 børn i Dageløkkefe-
rie center (gratis hoppe-
puder, aktivtetshal mm.) 
300m til strand
Telefon: 24675585 
www.freewebsite-service.com/
nordlangeland

Vesterbrolejlighed uge 
28, 29, 30 udlejes
Lejlighed 85 m2 på Ve-
sterbro udlejes uge 28, 
29, 30. 3800 pr. uge. 
Skiftedag søndag.
Telefon: 61600667

Sommerhus ved 
Limfjorden tæt på 
Vesterhavet
Nyt og veludstyret som-
merhus med udsigt. 6 
senge i tre værelser. Tæt 
på Nationalpark Thy.
Telefon: 40104169

Sommerhus tæt 
ved Skagen
Bratten Strand. God be-
liggenhed. Moderne 
indrettet, tæt ved god 
strand. 3 sovevær., 6-8 
sovepladser
Telefon: 29293002

Sort Sol i 
Tøndermarsken.
Lej en hyggelig, restaure-
ret marskgård midt i Tøn-
dermarsken og oplev ro, 
fred og natur. 
Telefon: 25305891/ 21416151 
www.marskgaard.dk

Boligløs børnefamilie
2 voksne og 2 små børn 
søger lejebolig i området 
Søborg, Vangede, Dysse-
gård, Emdrup pr. 1. sep-
tember 2014.
Telefon: 22446727

Maleriske skønne 
Sejerøbugt
Idyllisk hus på ugenert 
stor grund nær skov/
strand. 4 sovepl+2 i 
anneks.3800kr+el. Også 
weekends/udenfor ferier
Telefon: 23306910

Øferie Avernakø
Charmerende fiskerhus 
på Korshavn udlejes i uge 
27 - 28 - 29 og 31 - 32. 
Pris pr. uge 2500,- incl.  
forbrug.
Telefon: 22736095

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
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rubrikannoncer

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SKOLEREJSER
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i Europa

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Telefon 98 21 11 90 · Fax 98 21 25 22
Email mail@hhfritid.dk

www.hhfritid.dk

Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. Vi skrædder-
syer rejsen efter jeres ønske, så I får mest muligt ud af studierejsen, fagligt som socialt.

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

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

710
pr. person
4 dg /3 nt.

BERLIN
 RUTEBUS fra kr.

Kontakt Louise 
på tlf: 46 91 02 49
lokl@team-benns.com
www.team-benns.com

Top 3 faglige besøg i Berlin:
• Sachsenhausen K-lejr
• Berlin Unterwelten
• Deutsches Technikmuseum  
 Berlin

London, �y, 5 dg/4 nt fra kr.  1890,-
Barcelona, �y, 5 dg/4 nt fra kr.  2360,-
Prag, egen bus, 6 dg/3 nt fra kr.  1245,-
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Wien, �y, 5 dg/4 nt fra kr.  1565,-
Dublin, �y, 5 dg/4 nt fra kr.  2165,-
Istanbul, �y, 6 dg/5 nt fra kr.  2225,-

Alle grupper hos AlfA Travel 
får deres helt egen AlfA Gate - 
GRATIS. Gaten er en unik portal 
på nettet, som giver dig ad-
gang til al information om rej-
sen - både før, under og efter. 
Kontakt os og hør mere...

CHECK IND OG SPAR TID!
Ring GRATIS til vores rejsekonsulenter på 8020 
8870 og få et godt tilbud på jeres studierejse 
-uanset hvor rejsen går hen.

Christian  Heine

SKOLEREJSER 14/15

FX. LONDON M. FLY
FRA KR. 1.898,-

 - BESTIL JERES TILBUD NU

Ring GRATIS til vores rejsekonsulenter på 8020 

Vi har gjort det meget lettere at 
arrangere studierejsen - og spare tid. 
Vi har gjort det meget lettere at Vi har gjort det meget lettere at 
arrangere studierejsen - og spare tid. arrangere studierejsen - og spare tid. NYHED!

Læs mere:

alfatravel.dk - info@alfatravel.dk - 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_London_aug14.indd   1 8/4/2014   2:34:43 PM

Hostel midt i centrum af Flensborg
Extra god priser til grupper
Nævn følgende kodeord:  
”Hafenstadt”
Og du får et uforpligtende tilbud

info@flensbed.de  www.flensbed.de

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
Besøg Danfoss Universe på Als

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

Bliv medlem af
Sproglærerforeningen
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En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark.

Se mere på sinatur.dk

Hotel Sixtus

Hotel Gl. Avernæs

Hotel Storebælt

Hotel Frederiksdal

Kurser og konferencer i unikke rammer
Sinatur hotellerne er smukke historiske bygninger eller moderne arkitektur

Konferencedøgn pr. person fra  1399,-

Hotel Haraldskær 

Hotel Skarrildhus

Den gode beliggenhed 
Sinatur hotellerne har en helt sær  -
lig atmosfære og en unik beliggen  -
hed midt i eller tæt på naturen. 
Her falder pulsen, og man trækkes
ud af en hektisk hverdag. Det frem  -
mer koncentration og kreativiteten 
og sikrer det fulde udbytte af kurser 
og konferencer.

Mødelokaler med alt i udstyr
Sinatur hotellerne er smukke 
his toriske bygninger eller moderne 
arkitektur – med møderum i alle 

størrelser, udstyret med alt det, 
der skal til for at gøre en konference, 
et møde eller et kursus til en succes. 

Den særlige Sinatur atmosfære
Sinatur hotellerne har i mere end 
50 år udviklet og fornyet rammer ne 
for succesfulde kurser og konferencer. 
Læg dertil vores fokus på hjemme-
lavet gastronomi, nærværende 
service samt behagelige værelser
 – så er der bare tilbage at sige 
velkommen til Sinatur.

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

www.rejsetip.net 
tlf.: 36 96 47 29

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.685,00 inkl. liftkort.

Fyns skole- og grupperejser
www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470 

GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroygroups.dk

KILROYGROUPS.COM

Forslag til andre rejsemål:
Madrid, fly, 5 dg/4 nt  ........................ fra kr.  2.295,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt  .................. fra kr.  710,-
Athen, fly, 5 dg/4 nt  .......................... fra kr.  2.395,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt  ................. fra kr.  1.735,-
Paris, egen bus, 6 dg/3 nt  ................. fra kr.  1.765,-
Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

Faglige
besøg

Faglige 
kompendier

Tryghed & 
sikkerhed

Erfarne 
konsulenter

Forslag til studiebesøg i Barcelona: • Gaudi tematur
•  La Sagrada Familia • Byrundtur til fods eller på cykel

STUDIEREJSE TIL
BARCELONA
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  2360,-

Så er vort nye katalog udkommet

“De bedste

grupperejser 

i Europa”

– ring efter gratis katalog

NORDEN – Færøerne, Island, Grønland

STORBRITANNIEN
London og Edinburgh 

samt mindre byer i 

hele Storbritannien

AKTIVITETS-

TURE TIL 

NORGE,  

SVERIGE OG 

TJEKKIET

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

STORBYERNE
Amsterdam, Barcelona, Berlin, 

Bruxelles, Budapest, Dublin,  

Hamburg, Krakow, Madrid, Prag, 

Paris, Rom - stort set hele Europa

NYHEDER
Flodbåde i Holland

Flyrejser til Lissabon og Istanbul

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

Følg med og deltag i debatten på
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 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, aftaler 
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 · Postboks 2225 · 1018 København K 

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk
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PSYKISK PROBLEM
Lærere vil nødig tale psykisk 
sygdom med eleverne. Mød én, der 
tester undervisningsmateriale.

SIDE  14 OG 34

TAG  INDFLYDELSE
Både skoleledere og lærere skal 
turde byde ind, siger to forfattere til 
ny bog om skoleledelse i forandring.

SIDE  24

FOLKETS SKOLE?
Folkeskolereformen rummer 
muligheder, men folkets skole er 
truet, skriver Steen Hildebrandt.

SIDE  38

BAGUD MED  
DET HELE

F Ø R S T E  A R B E J D S U G E :

Hvor begynder man, når ingenting rigtigt er 
på plads? Vi følger to læreres første uge.
S I D E  6
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uskolet 
Ved Morten Riemann

66 /  F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 4

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

FOR KORTE NYHEDER

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

Kollega stadig ir-
riterende, men den 
T-shirt fra Club La 
Santa er altså fræk.

Tysklærer tjekker 
stadig vejrudsigt 
fra det område, han i 
juli holdt to ugers ikke 
hundrede procent  
vellykket ferie i.

Sødt af viceskolein-
spektør at spørge, og 
ja, lærer så faktisk 
Triumfbuen, da hun 
var i Paris. Og jo, den 
er virkelig flot.

Samfundsfagslærer 
stadig groggy efter 
noget fodbold tidli-
gere på sommeren,  
der endte 7-1.

Jo bestemt, billed-
kunstlærers samling 
af vættelys, muslin-
geskaller og flotte 
sten pynter da helt 
sikkert i lærerværelses 
vindueskarm.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 63

Alt, hvad kollega fortæller om ferie  
på græsk ø, har alle allerede læst  
på hendes Facebook-side
Kollega Lotte har næppe haft én ople-
velse denne sommer på den græske ø 
Pythilaikos, som hun ikke minutiøst har 
dokumenteret på sin Facebook-side. 
Det har imidlertid problematiseret den 
traditionelle udveksling af ferieminder 
på lærerværelset.
     »Der var intet, vi ikke allerede havde 
hørt til mindste detalje«, fortæller en 
kollega. »Vi havde set mindst hundrede 

billeder af bare tæer i vandkanten. Vi 
vidste, hun havde pruttet om prisen for 
nogle lædersandaler, og at hun havde 
set et firben på en tur i bjergene. Da 
hun begyndte at fortælle om den lille 
taverna med den fantastiske udsigt, 
var vi fire, der i kor kunne færdiggøre 
historien om ’den vildt grineren tjener, 
Stavros, der kunne sige god aften på 
dansk’«. 

TUSINDVIS AF PIGER OG DRENGE VRIMLER IND  
I STORE BYGNINGER FOR AT DYGTIGGØRE SIG
Ifølge en rapport torsdag er der i disse 
dage et stort antal danske børn og unge, 
der møder op i store bygninger jævnt for-
delt hen over landet. Formålet er efter alt 
at dømme i aldersinddelte grupperinger 
at opsøge lærdom og kundskaber om 
emner inden for et bredt felt af områder. 

     De pågældende personer, typisk i al-
deren 6-16 år, lader sig tilsyneladende 
orientere af ældre medborgere, som til 
gengæld på deres side har forberedt sig 
på at videreformidle deres kundskaber på 
den mest hensigtsmæssige måde. Civili-
sationshistorisk betegnes begivenheden 

som bemærkelsesværdig, og den menes 
af iagttagere at have til formål at forbe-
rede børnene på at deltage i et samfund 
på en sådan måde, at det kan komme 
både dem selv og andre til gode. Som en 
kommentar lyder: »Det er egentlig helt 
rørende, når man tænker over det«.

 AF PIGER OG DRENGE VRIMLER IND 

Alt, hvad kollega fortæller om ferie 

R A P P O R T : 

PSYKOLOGI

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

BLIV KLAR TIL SKOLESTART
  

STAV – Systemet til bogstavindlæring, stavning og grammatik

STAV UNG
Et nyt systematisk materiale om retstavning, 
grammatik og kommatering. Der arbejdes 
med målbeskrivelser og autentiske tekster, og 
mange opgaver er selvkontrollerende. Indehol-
der oversigter over grammatik, sætningsled, 
kommaregler og ordliste med de enkelte ords 
ordklasse og bøjning. Materialet bygger bro mel-
lem grundskolens og ungdomsuddannelsernes 
undervisning.

STAV UNG består af en elevbog samt en lærer-
vejledning med facit og uddybende kommenta-
rer til de enkelte emner.

Med STAV-systemet får du et systematisk stavemateriale, 
der kan bruges fra 0. til 10. klasse, og som opfylder kra-
vene i Fælles Mål. Systemet indeholder oplæg til både 
fælles undervisning i klassen og individuelt arbejde – 
nemt og lettilgængeligt for læreren. 

STAV Whiteboard – GRATIS
Giver læreren mulighed for på en nem måde at gennemgå 
opgaver, diktater, grammatik, staveregler, finde ord i 
ordlisten, rette sammen med eleverne mv. på interaktivt 
whiteboard. Kan downloades gratis til de klassetrin, man 
har købt stavehæfter til.

UDARBEJDET 
EFTER DE NYE 

RETSKRIVNINGS-
REGLER 2012

NYHED TIL
OVERBYGNINGEN

SPROGVURDERING 
0. KLASSE, 2. UDG.
Materialet opfylder kravene 
til den obligatoriske sprog-
vurdering i 0. klasse og in-
deholder opgaver inden for:

• Lytteforståelse
• Ordkendskab
• Bogstavkendskab
• Fonemopmærksomhed

LÆS MERE OG BESTIL PÅ WWW.DPF.DK, INFO@DPF.DK ELLER TLF. 4546 0050

SPROGVURDERING 
BOGSTAVKENDSKAB 
0.-1. KLASSE
Bogstavkendskab er en vigtig 
forudsætning for at komme godt i 
gang med læsningen.

I materialet Sprogvurdering Bog-
stavkendskab er det nemt at vur-
dere elevens bogstavkendskab. 
Her testes elevens visuelle kend-
skab til alfabetets store og små 
bogstaver og elevens egen skriv-
ning af de store og små bogstaver.

NYHED
Adgang til 
scorings-

program via 
UNI∙Login

Med normer og digitalt scoringsprogram. 
Testmaterialet er dejligt overskueligt ...

 – Skolestart nr. 5, 2012
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Med Alineas nye portaler er det blevet endnu lettere at vælge digitale læremidler 
til netop dine fag og klassetrin. 

Portalerne samler de stærkeste digitale læremidler inden for et fag, og du får adgang til flere 
forskellige læremidler på det valgte trin: indskoling, mellemtrin og udskoling. 

De digitale læremidler er udviklet på fagets og trinnets præmisser. Du kan bruge en portal 
som det primære læremiddel i undervisningen eller som et stærkt fagligt supplement.

Høj faglighed – god pris
Alineas portaler er alle sammensat med udgangspunkt i at give dig høj faglighed, samtidig 
med at vi har justeret priserne. På den måde får du stærke læremidler til den rigtige pris.

Alle fag  ·  0.-10. klasse

Scan koden og se, 
hvilke portaler vi 
har til dit fag! 
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SAMFUNDSFAG

ENGELSK

TYSK

FRANSK

FYSIK/KEMI

GEOGRAFI

BIOLOGI

MATEMATIK

FRANSK

BIOLOGI

FRANSK

BIOLOGI

Nemmere 
at vælge 
digitalt

DANSK

Nye portaler fyldt med faglighed
– din indgang til de stærkeste digitale læremidler   

iDansk

NYHED
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