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Skoleabonnement, pr. år. pr. klasse 4.-6. kr. 800,- ex moms
Der betales for samtlige klasser på mellemtrinnet.

få
tilskud

Brug SkoleTubes web 2.0-værktøjer  
DIREKTE fra fagportalen!

Få styr på fagets begreber med
portalens videoforklaringer.

RELIGION.GYLDENDAL.DK 4-6 Udkommer sommer 2014. 

Portalen til mellemtrinnet kommer til at indeholde:

FORLØB, der kommer rundt i alle fagets indholdsområder.

SPOT PÅ RELIGION med korte forløb om emner som symboler 
og fortællinger, der går på tværs af religionerne.

RELIGIONERNE, der kort udreder de enkelte religioner.

REDSKABER med opslagsværk, genrehjul og meget mere.

TIL LÆREREN med nyttige informationer og vejledninger.

FAGPORTALEN TIL

KRISTENDOMSKUNDSKAB 

4.-6. KL.

KRISTENDOMSKUNDSKAB
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

»I Danmark betyder  
konstruktivisme, at elever 
bliver overladt til selv at 
opdage principperne i  
stoffet. Andre steder  

betyder konstruktivisme, 
at eleverne bliver taget i 
hånden og ført gennem 

stoffet i et fællesskab – en 
form for mesterlære«.

Marina norling i en kommentar til blogindlægget 

»Kineserier – igen«. 

»Hvordan kan børn i  
forskellige aldersklasser 

sætte sig mange forskelli-
ge læringsmål, hvis de ikke 

har et fagligt indhold, de 
kan identificere det med?«

kirsten hansen i en kommentar til artiklen 

»skoler kan få hjælp til  
Fælles Mål-tyvstart«

»Jeg synes, der mangler  
en villighed til at turde  

kaste mange midler  
efter materialer, som i  
deres egen, måske lidt 

skæve facon er med til at 
flytte på billedet af, hvad 

et digitalt læremiddel  
skal være i 2014«.
Projektleder for digitale udgivelser  

Morten ovesen i blog på det faglige netværk

 it i undervisningen

Bliver der arbejdspladser til alle, og kan man nå at hente sine 
børn? Hvordan går det med kvaliteten af undervisningen? Vil der komme flere 
stressramte lærere. 

Svarene på de spørgsmål skal kunne læses i fagbladet Folkeskolen. Og det 
kan de heldigvis ofte. Det skyldes i høj grad, at I, kære læsere, er flittige til at 
skrive til os med ris, ros og ideer. 

Det har Morten Barasinski for eksempel gjort. Han skrev egentlig 
og klagede over, at Folkeskolens dækning af folkeskole-
reformen var for negativ og bagudrettet. Vi udfordrede ham 
til selv at stille op og dele sine tanker med andre. Det kom der et interview ud 
af, som kan læses i dette blad.

Der er mange andre debatter, som I kan finde på folkeskolen.dk’s faglige 
netværk i den kommende tid. Redaktionen har netop holdt et »bloggertræf« 
sammen med en stor del af de omkring 100 bloggere, som skriver her. 

Bloggerne er lærere og undervisere, som er placeret mange forskellige ste-
der i skoleverdenen. De har ørerne skruet godt på og kan lide at have fingrene i 
tasterne. 280 indlæg leverede de sidste år.

En del af bloggerne skriver inden for deres fag i faglige netværk. De har 
mange spørgsmål, som de synes trænger til at blive vendt ordentligt – og de er 
ved at gå i krig med det. 

Det er spørgsmål, som har helt konkret sammenhæng med reform og Fælles 
Mål. For eksempel: Hvad betyder modellering i henholdsvis matematik og na-
turfag? Hvilke erfaringer er der med tidlig sprogstart, som kan bruges i den nye 
skoledag, og er hjemkundskab et pusterum i en hård skoledag – eller et teore-
tisk fag på linje med alle andre? 

Bevægelse i alle fag. Men kan man det – også i historie? Giver det mening? 
Inklusion er stadig et stort og hjerteskærende emne. Der er sat meget i værk 

rundtomkring. Men spørgsmålet er, hvordan man på skolerne bruger de lærere, 
som har kompetencer i specialpædagogik. Hvordan fungerer det i praksis, at de 
skal hjælpe »almindelige« lærere til at få inklusionen til at lykkes? Og så tager vi 
en runde til i diskussionen om spareøvelse eller ej. Og hvor.

Alt sammen emner, som bloggerne synes, at de selv og redaktionen skal se 
på. Så klik ind på dit faglige netværk, læs med, og del dine meninger og tips 
med andre. Der bliver brug for det i det kommende år. 

 

Flittige  
læsere 
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fronter.dk

Fronter er værktøjer til læring, der 
sætter den enkelte elev i centrum. 
Fronter sikrer, at elevens arbejde i 
Fronter automatisk dokumenteres 
i elevens portfolio og sammen 
med nogle meget stærke værk-
tøjer til elevevaluering, giver det 
eleven det bedst mulige udgangs-
punkt for udviklingssamtalen.
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Blog, så det basker
folkeskolen.dk har 

blogs på alle faglige 
netværk, og for nylig 

mødtes en del af blog-
gerne til træf.

Sammen-
lægninger

lærerkredsene har 
forskellige erfaringer 
med skoler på flere 
matrikler. 15 ud af 

44 adspurgte kredse 
er negative, yderligere 
to er meget negative.

Overvejende negative 
erfaringer:

15

19

Jyske særheder
I gamle dage havde jyske skoler særlige  

rettigheder, fremgår det af old/new school.

r a p p o r t e r e t

Terapi under 
faldSkærm

12 lærere og pædagoger i Varde er  
uddannet som terapeuter og hjælper 

børn af forældre med krigstraumer.
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Se fremad
lærerne bør rette blikket 
mod næste skoleår i ste-
det for sidste års lockout. 

ellers ender de med at 
tage eleverne som gids-
ler, mener lærer Morten 

Barasinski.

Jyske særheder
I gamle dage havde jyske skoler særlige  

rettigheder, fremgår det af old/new school.

34

fusioner tager tid
fællesskolerne i  

Haderslev har svært ved at 
finde ind i et fællesskab, 
og lærerne savner synlig 

ledelse.

20

Præcisering: iPad-tillæg
Tillægget, som var folieret med  
Folkeskolen nummer 09, var et  
annoncetillæg betalt af Apple. 
Redaktionen

fra newcastle til Jelling
Lena Smith Boysen er Under-

visningsministeriets nye 
læringskonsulent i engelsk.

42

Bevægelse 
i alle fag 

Morten Riemanns gode 
råd til motion og un-

dervisning.
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Det er en populær manøvre blandt lokal-
politikere at lægge skoler sammen. Siden 
2005 er cirka 430 skoler smeltet sammen til 
skoler med undervisning på flere matrikler. 
Når yderligere 31 skoler lægges sammen til 
11 skoler til sommer, vil der være knap 200 
sammenbragte skoler på landsplan med et 
elevtal, som varierer fra 250 til over 2.100 
elever.

Der er stor forskel på, hvor godt fusions-
skolerne fungerer, viser en rundspørge, Fol-

keskolen har foretaget blandt lærerkredsene i 
DLF i forbindelse med den årlige undersøgel-
se af skolenedlæggelser. Ikke alle kommuner 
har lagt skoler sammen, men 44 lærerkredse 
har svaret på spørgsmålet, og ingen af dem 
jubler af begejstring. Fem lærerkredse har 
dog overvejende positive erfaringer. 

»Men det kræver, at ledelsen tør tage an-
svar for den vej, skolen samlet skal gå«, siger 
Lene Højriis Nielsen, fællestillidsrepræsentant 
for lærerne i Faxe Kommune.

15 lærerkredse har overvejende negative 
erfaringer. Det gælder blandt andet på Lol-
land, hvor alle skoler blev en del af en di-
striktsskole i 2008.

»Der er langt til ledelsen og dermed lang-
somme beslutninger. Man foregiver at være 
én skole, men det har svært ved at virke i 
praksis«, lyder det fra kredsformand Henrik 
Hansen.

Samme melding kommer fra Skiveegnens 
Lærerkreds.

»Det er svært at få disse skoler til at fun-
gere som én skole, selvom alle gør en indsats. 
Samtidig kan vi se, at der ikke er den økono-
miske gevinst, man havde regnet med«, siger 
formand Leif Primdal.

Forskel fra skole til skole
Der kan være forskel fra skole til skole i selv-
samme kommune – og fra afdeling til afdeling 
på den enkelte skole – så det er svært at give 
et entydigt billede, påpeger fire lærerkredse.

»På Kildegårdskolen Vest, som modtager 

Stor forskel på hvor 
godt fusionsskoler 
fungerer

TeksT HENRIK  STANEK

»Lærerne ser i højere grad på  
fordele end på begrænsninger, 
for eksempel større faglig  
sparring mellem faglærere.  
Dog kan lærere fra den lille  
afdeling, som også underviser  
i den store, føle sig  
som gæster«.
Claus Frydendal,  
nylig fratrådt næstformand  
i Solrød Lærerforening

17  
lærerkredse har  

dårlige erfaringer med 
skoler på flere matrikler

Hverken positive eller 
negative erfaringer:

18

Overvejende positive 
erfaringer:

5

Klart positive  
erfaringer:

0

Overvejende negative 
erfaringer:

15

Klart negative  
erfaringer: 

2

Svært at svare  
entydigt: 

4
Kilde: 44 lærerkredse har svaret på spørgsmålet 
om sammenlagte skoler på flere matrikler i for-
bindelse med Folkeskolens årlige undersøgelse af 
skolenedlæggelser. Ikke alle kommuner har lagt 
skoler sammen.

Sammenlægninger: Lærerne har flere negative erfaringer end  
positive med skoler, der fordeler sig på flere matrikler,  viser en  
rundspørge til lærerkredsene i DLF. Men billedet er ikke entydigt.
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1. dag: Rejse til Izmir og transport til hotellet

2. dag: Til fri disposition
Denne dag giver dig mulighed for at slappe af. Du kan nyde 
hotellets tilbud, tage en pause ved poolen eller forkæle dig selv 
med et besøg i det traditionelle tyrkiske dampbads spændende 
verden. Efter en afslappende spadseretur ved stranden har du 
endvidere mulighed for at opleve andre natur- og kulturskatte i 
lokalområdet. Berig dine mange ferieminder med fl ere fantastiske 
indtryk.

3. dag: Izmir – Ægæerhavets perle
Izmir eller Smyrna, som byen hed i antikken, ligger ved den 
ægæiske kyst og er en af landets mest moderne metropoler. Vi 
starter vort besøg i Tyrkiets tredjestørste by med en sightseeingtur, 
hvor vi bl.a. lægger vejen forbi Konak-pladsen, der er Izmirs 
vartegn, og oplever det typiske tyrkiske storbyliv. Herfra fortsætter 
vi turen langs den maleriske ægæiske kyst til Ayvalik. Undervejs 
passerer vi olivenlunde og små fi skerlandsbyer. Overnatning i 
omegnen af Ayvalik.

4. dag: Til fri disposition eller valgfri udfl ugt til Troja 
(UNESCO-verdenskulturarv)
I dag har du mulighed for at tage med på en valgfri udfl ugt 
til ruinerne af den sagnomspundne by Troja, der ligger tæt på 
havnebyen Canakkale og er omgivet af mange gamle myter og 
legender. Det var den tyske arkæolog Schliemann, der opdagede 
og udgravede byen, hvor handlingen i Homers “Iliaden“ og den ti 
år lange trojanske krig udspillede sig. I 1998 blev ruinbyen optaget 
på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Overnatning i omegnen 
af Ayvalik. 

5. dag: Pergamon – oldtidens juvel
Den antikke by Pergamon ligger på en borgklippe og hørte til 
de syv kristne menigheder i Johannes´ Åbenbaring. Under vores 

rundgang ser vi bl.a. på det stejleste teater i Lilleasien, resterne 
af Zeus-alteret, det velbevarede Trajan-tempel og fundamenterne 
af det verdensberømte bibliotek – altsammen vidnesbyrd 
fra byens gyldne epoke. På et traditionelt tæppeværksted 
får vi en spændende introduktion til det århundreder gamle 
tæppehåndværk. Du vil blive begejstret ved synet af de 
håndknyttede tæppers forskelligartethed, mønstre og farvepragt. 
Herfra kører vi til hotellet. Overnatning i omegnen af Kusadasi.

6. dag: Efesos – Artemistemplet (et af verdens 
underværker)
“Stor er efesernes Artemis!“ – råbte byens borgere engang i deres 
harme mod apostlen Paulus. Tyrkiets største udgravningsområde 
blev tidligere betegnet som “porten til Asien“, og gennem 
årtusinder har en lang række personligheder sat deres spor i byen, 
hvor religionerne og åndsvidenskaberne mødtes, deriblandt Moder 
Maria, Heraklit, evangelisten Johannes og Artemis. I dag beskæftiger 
vi os med den romerske tid og ser på de gamle marmorgader 
samt nogle af de velbevarede monumentale bygningsværker som 
Hadrians tempel, Celsus-biblioteket, agoraen og Mariakirken. 
Herefter besøger vi hhv. en smykke- og lædervarefabrik, hvor man 
kan opleve Tyrkiets fornemme håndværkstraditioner på tæt hold. 
Vi får en introduktion til varernes manuelle fremstilling, hvorefter 
der vil være lejlighed til selv at købe noget.

7. dag: Sirence (en af de mest charmerende landsbyer) – 
Selcuk

Sirince er kendt for sin vin- og olivenproduktion og er en af 
de mest charmerende landsbyer i området. Byen med dens 
teglstensbelagte hvide huse og mange vinmarker har været fredet 
siden 1980. Efter vort besøg i byen tager vi til Selcuk for at se på den 
seldsjukkiske Isabey-moské.

8. dag: Hjemrejse

PalmaM a l l o r c a Lluchmayor0 50 km

Ty r k i e t

Tuz (salt) sø

Efesos

Izmir

Kusadasi

Milet

Ayvalik
Pergamon

Troja

Æ g æ e r h a v e t

Selcuk

Sirince

Konak-pladsen i Izmir

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

Troja

Specielt til dig som trofast læser af FOLKESKOLEN!

Inkluderet i prisen:
Fly tur/retur til Izmir med 
anerkendt fl yselskab 2714,– DKK 2

Transport lufthavn – hotel – lufthavn 186,– DKK 2

7 overnatninger på udvalgte 4- og 
5-stjernede hoteller (tyrkisk standard) 
inkl. velkomstdrink og 7x stor 
morgenbuffet  2590,– 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 

Samlet pris pr. person 6490,– DKK 

morgenbuffet  2590,– DKK

Transport lufthavn – hotel – lufthavn 186,– DKK

anerkendt fl yselskab 2714,– 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.

Tillægsudfl ugt kan bookes efter ankomsten: 
Til Troja: 350,– DKK pr. person (inkl. frokost + entré)

Tillæg for enkeltværelse: 990,– DKK pr. person 
(alt efter rådighed) 

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Rejsetidspunkter Oktober '14
(15. – 31.10.14 #)

November '14
(05. – 14.11.14)

November '14
(19.–18.11.14)

December '14
(03.–12.12.14)

Januar '15
(31.–30.01.15)

Februar '15
(04. – 13.02.15 #)

Februar '15
(18. – 27.02.15)

Marts '15
(04.–27.03.15)

Marts '15
(18.–27.12.15 #)

Sæsontillæg pr. pers. + 500,– DKK + 500,– DKK + 750,– DKK – – + 200,– DKK + 400,– DKK + 600,– DKK + 800,– DKK

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

Rejsearrangør: TSS Travel Service Scandinavia AS, fi lial 
Danmark, Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K
CVR-nr: 32298656

FOLK95238Din fordelskode!

80 25 08 96

Lufthavne Billund København

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

Afrejsedage ons fre

*   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/tour/. 

1   Prisen gælder fra den 03.12. – 12.12.2014 og 21.01. – 30.01.2015. 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.nbkturizm.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 RSD til Tyrkiet i februar 2014.
TSS er medlem af den danske Rejsegarantifonden. Medlemsnummer: 2505.

5-stjernet studierejse til Tyrkiet5-stjernet studierejse til Tyrkiet
✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Bemærk: Vær venligst opmærksom på, at rejsen af organisatoriske grunde evt. vil blive gennemført i omvendt rækkefølge.

DKK2

Læs og rejs: 
Fordelspris for FOLKESKOLENS læsere fra kun 

pr. person 990,–DKK 1

i stedet for 6490,–i stedet for 6490,–

Æ g æ e r h a

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

Æ g æ e r h a

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

Pris for 

FOLKESKOLENS 

læsere

990,–fra
kun

pr. pers.
DKK 1

i stedet for  
DKK 2

6490,–DKK

6490,DKK

6490,DKK–

+ 600,– DKK + 800,– DKK

Obs! Vi betaler alle 

lufthavnstillæg for dig!

Højdepunkter langs Ægæerkysten – fra Troja til EfesosHøjdepunkter langs Ægæerkysten – fra Troja til Efesos

Det mener kunderne

Testresultat: 12

Pålidelighed / Venlighed / Kompetence

Interview med 8.729 personer 
gennemført af TSS/RSD4 i februar 2014

« »

95238_Folkeskolen_ANZ.indd   1 26.03.14   11:34f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 4  /  7 

141959 p06-09_FS1014_Aktualiseret_skolesammenlaegn.indd   7 19/05/14   15.34



aktualiseret

8 /  f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 4

elever til udskolingen fra Kildegårdskolen 
Øst, er der glæde over flere elever og nye kol-
leger, men der er også kommet større pres på 
faciliteterne. På Kildegårdskolen Øst, der er 
blevet mindre og har mistet ’sin’ ledelse, har 
lærerne flere negative erfaringer. Desuden 
er det besværligt for alle elever og ansatte 
at mødes. Til gengæld er det positivt, at der 
har været mulighed for at opfinde nyt«, siger 
sagsbehandler Jens Lunden fra Herlev Lærer-
forening. Han er selv lærer på skolen.

Også Fredensborg Lærerkreds tegner et 
varieret billede. På plussiden står en bedre 
udnyttelse af lærerkompetencer i klassetrins-
samarbejdet og muligheden for linjer i udsko-
lingen. Minus er, at der ikke er sammenhæng 
mellem lærerne, som typisk underviser på en 
matrikel.

Gevinsten skal blive i skolen
Hvis lærerne skal opleve en sammenlægning 
som en succes, skal den besparelse, man 
opnår ved stordrift, bruges til at udvikle kvali-
teten, understreger professor Lars Qvortrup, 
Aalborg Universitet, som har set på skolefu-
sioner i Norge og Danmark.

»Hvis man alene lægger skoler sammen 
for at opnå stordriftsfordele, er det i bed-
ste fald ligegyldigt, og i værste fald gør det 
skade, fordi lærerne opfatter det som for-
ringelse af kvaliteten. I stedet skal man bruge 
de sparede resurser til at styrke ledelsen og 
til at forbedre samarbejdet mellem lærerne, 
så de oplever et fagligt løft, for eksempel 

»Succesen afhænger af  
ledelsens evne til at lede  
omfattende forandringer, og  
den økonomi, matrikelskolen 
fødes med, har også indflydelse 
på, hvordan omstruktureringen 
opfattes. Så to nøgler:  
Ledelse og økonomi«.
Lisbeth Bøwes,  
Djurs Lærerforening

»Det er utilfredsstillende for  
elever og lærere, at de ofte  
kommer senere i gang med  
timen, fordi læreren skal pendle 
og ikke har mulighed for at nå 
frem til tiden. Det fører til stress 
og sygefravær«.
Tina Beck-Nilsson,  
formand for Greve Lærerforening

gennem stærkere årgangs- og klasseteam og 
vejledere i blandt andet læsning, matematik, 
adfærd, kontakt, trivsel og inklusion«, siger 
Lars Qvortrup.

Det kan imidlertid være svært at opnå 
stordriftsfordele i geografisk store kommuner.

»Den store økonomiske gevinst ligger i 
at samle eleverne i større klasser, men det 
er svært at gennemføre, hvis det betyder, 
at børn på seks-ti år skal transporteres over 
lange afstande«, siger Lars Qvortrup. 
freelance@dlf.org

Efter skolesammenlægninger:  
Styrmanden mangler for tit, side 34.

Det er svært at få disse skoler til at fungere som 
én skole, selvom alle gør en indsats. Samtidig 
kan vi se, at der ikke er den økonomiske gevinst, 
man havde regnet med. 
Leif Primdal
Formand for Skiveegnens Lærerkreds

  Syv skoler bliver nedlagt til sommer, heraf tre spe-
cialskoler.

  31 skoler lægges sammen til 11 skoler med flere 
matrikler. Flertallet af fusionsskolerne ligger i Egedal 
og Odsherred Kommuner.

  I Viborg fortsætter Ulbjerg Skole som en selvstæn-
dig skole, men får fælles ledelse med Skals Skole 
efter ønske fra forældre og skolebestyrelse.

  Fem skoler får nedlagt en afdeling. Fire af dem bliver 
dermed til en skole med kun en adresse.

På folkeskolen.dk kan du se en liste  
over de skoler, det drejer sig om, og et  
interaktivt danmarkskort over skole- 
nedlæggelser siden 2008.

Nedlæggelser i 2014

Se det interaktive kort over skole- 
nedlæggelser 2008-14 på:
à  folkeskolen.dk 

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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Gratis temaoplæg for dig der er forældre, profes-
sionel, under uddannelse eller bare nysgerrig…

Inklusion er på dagsordenen. 
I Danmark tilbringer mennesker med Downs 
syndrom primært deres skolegang i specialmiljø 
eller på specialspor. Men kan det lade sig gøre at 
organisere undervisning og samarbejde mellem 
professionelle og forældre på en måde, så men-
nesker med Downs syndrom kan blive en del af 
fællesskabet i almenmiljøet i uddannelsesmæssig 
sammenhæng? Det sætter vi i Landsforeningen 
Downs Syndrom fokus på. Vi ønsker, at være 
nysgerrige i forhold til, hvordan mennesker med 
Downs syndrom kan få mulighed for at udfolde 
deres potentiale bedst muligt, samt hvorvidt og 
hvordan det kan ske i almenmiljøet. 

Vi vender derfor blikket mod USA og byder Julie
Harmon velkommen. Hun er oprindelig lærerud-
dannet og underviser nu på universitetet indenfor 
specialundervisning. ligesom hun er sparrings-
partner for forældre og skoler, samt foredrags-
holder gennem Peak Parent Center (PEAK Parent 
Center er en stor nonprofit organisation, som har 
fokus på rådgivning og hjælp til familier og børn 
med handicap) brænder hun for inklusion.

Eftermiddagens opbygning:
13.00 - 14.15:  Oplæg, del 1
14.15 - 14.30:  Pause med kaffe og kage
14.30 - 16.00:  Oplæg, del 2 med afsat tid til  
 spørgsmål
16.00 - 17.00:  Dialoggrupper med forældre og  
 professionelle vedr. muligheder
 i en dansk kontekst

Indhold
Oplægget vil behandle følgende tematikker:
Høje forventninger, at bygge på styrker og ressour-
cer, tilpasning og modificering af læreplaner,
at lære af fortiden og forme fremtiden, de store 
ideer og samarbejdet mellem forældre og profes-
sionelle.

Man kan deltage i temaoplægget enten ved 
at møde fysisk op eller deltage gennem vores 
webinar. Se mere på vores hjemmeside
www.downssyndrom.dk

Inklusion af mennesker med
Downs syndrom i folkeskolens 
almenmiljø i Danmark – kan vi?

Dato: 6.juni 2014

Tid:  13.00 - 17.00
Sted:  IT-Universitetet,
 Rued Langgaardsvej 7,
 2300 København S
Pris:  Gratis
Forplejning:  Landsforeningen Downs   
 Syndrom er vært ved kaffe og  
 kage i pausen.
Mere info:  Kontakt Karina Rhiger på 
 tlf: 28 70 48 68, eller på
 richterrhiger@gmail.com
Tilmelding:  downssyndrom@ downssyndrom.dk

Folkeskolen.dk’s bloggere skal styrke den faglige debat om skole 
og fag – redaktion og bloggere arbejder sammen i det faglige netværk.

Bliv klogere sammen:  

140.000 skal  
debattere folkeskole

Korpset af skribenter, der skriver blogs til fol-
keskolen.dk, består mest af folkeskolelærere, 
men også af for eksempel it-konsulenter og 
professionshøjskolelektorer samt andre eks-
perter. Nogle blogger om fag på folkeskolen.
dk’s faglige netværk – andre om skolepolitik 
og arbejdsforhold.

Der er nu cirka 140.000 unikke besøgende 
om måneden på folkeskolen.dk. Alle er de 
inviteret til at smide deres mening i kommen-
tarfeltet på blogs og artikler.

I 2013 var der flere end 6.000 kommenta-
rer på folkeskolen.dk. Dermed er der allerede 
godt gang i den faglige debat på hjemmesiden.

TeksT Simon  Brix

foTo Hanne  HelliSen 
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Peter Rentsch
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Forlaget Delta

2
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Nyheder

Se mere på vores hjemmeside 
www.forlagetdelta.dk

Fra Forlaget Delta

Er udkommet

Er på vej

Er på vej

Tysk for 9. klasse

Geografi for 3-5. klasse

Engelsk for 2. klasse

Lær børn om 

brand

Lærere i 0. - 1. klasse og  
4. - 5. klasse kan bestille  
gratis materialer om brand

Bestil på www.brs.dk
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en blogfunktion med space til det hele
Reform og arbejdstid er selvfølgelig meget 
vigtige emner at debattere, men debatten på 
folkeskolen.dk skal kunne rumme alle aspek-
ter af skolen, mener blogger på folkeskolen.
dk, cand.pæd. i historie og lektor på Lærer-
uddannelsen Zahle, Sten Larsen.

»Det skal være en blogfunktion med space 
til det hele«, siger han.

Der er masser af artikler og blogs på folke-
skolen.dk om lærernes nye arbejdsbetingel-
ser, men det er vigtigt også at have fokus på 
pædagogikken og folkeskolens overordnede 
projekt, mener Sten Larsen.  

»Den didaktiske diskussion må ikke eksklu-
deres, og hvad der sker ude i klasselokalerne, 
skal vi også have med«, siger han.

Faglig debat i et popunivers
Den tid, lærerne bruger på medier, vil nu 
blive taget mere seriøst end nogensinde. Det 
siger blogger og blogekspert Julia Lahme. Et 
blogindlæg skal være kort og konkret, ikke for 
at negligere nuancerne, men for at komme 
rundt om mange emner.

Julia Lahme mener, at debatten om skolen 
kan styrkes af gode blogindlæg. En af præmis-
serne for at skrive blogs er at sende sit bud-
skab af sted med få ord. Det giver mulighed 
for at nå ud i alle hjørner af klasselokalerne.

»At blogge handler om at kommunikere 
vigtig viden i en nem indpakning. Man kan 

godt indskrive sig i et popunivers uden at 
fremstå som dum«, siger Julia Lahme.

Gå ind på folkeskolen.dk og læs blogind-
læg. Her kan du også finde de faglige netværk 
for dine fag og deltage i debatten!

Bidrag med et indlæg til et af dine faglige 
netværk på folkeskolen.dk i løbet af maj – så 
deltager du samtidig i lodtrækningen om et 
weekendophold til en værdi af 7.500 kroner. 
sbj@dlf.org 

9. og 10. maj holdt Folkeskolens redaktion seminar på Gl. Avernæs på Sydvestfyn for de mange fagfolk, 
der blogger på folkeskolen.dk. Bloggerne og aktive i de forskellige faglige netværk fik først og fremmest 
hilst på hinanden og udvekslet ideer til blogs og til emner, som redaktionen skal tage fat på. Det skete i 
workshops med deltagelse af redaktionens journalister. Derudover var der oplæg og øvelser med fokus på 
bloggen som et værktøj til at fremme debatten om skole og fag. 

Læs mere på side 33. 

»Den tid, lærerne bruger på medier, vil nu blive taget mere 
seriøst end nogensinde«. Det sagde blogger og blogekspert 
Julia Lahme, da hun til bloggertræffet på Gl. Avernæs holdt 
oplæg om opbygning af og mulighederne med blogformatet. 
Et blogindlæg skal være kort – højst 200 ord – og konkret. 
Ikke for at negligere nuancerne, men for at komme rundt om 
mange emner.
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Til september starter vi igen et 1-årig 
tværfagligt uddannelsesforløb i Narra-
tiv teori og praksis. Endvidere følger vi 
op på basisåret og tilbyder nu 2. Året 
på det tværfaglige uddannelsesforløb.

Basisåret henvender sig til fagfolk, der 
arbejder med børn og unge og deres 
familier, hvor der er brug for særlig 
terapeutisk indsats. I undervisningen 
introduceres de narrative grundbe-
greber. Endvidere, lægges bl.a. et 
fokus på inklusion og de dilemmaer og 
muligheder dette kan rejse. 

2. året henvender sig til fagfolk som 
har tilegnet sig viden, der svarer til 
niveauet på basisåret. Dette år vil vi 
fordybe os i teorien og deltagerne vil 
arbejde med at finde deres egen stil. 
Der lægges vægt på at inddrage erfar-
inger fra deltagernes arbejdsplads, som 
grundlag for en del af undervisningen.

Yderligere info: 
www.narrativ-praksis.dk
 – tværfaglig uddannelse

1. & 2. års 
efteruddannelse
i narrativ teori 
og praksis

Den 4. & 5. september 2014

Gør som 700 andre!
Læs mere om konferencen 

og tilmeld dig på www.adhd.dk

Nyt fra DLF:
Friskoler skal ikke være  
konkurrent til folkeskolen
De frie skoler er et alternativ til folkeskolen, og hvis det skal fortsætte 
sådan, kræver det opbakning fra politikerne til folkeskolen, lyder det fra 
DLF’s formand, da friskoler blev vendt på hovedstyrelsesmødet i maj.

De frie skoler ønsker at være et alternativ 
til folkeskolen, de ønsker ikke en afvikling 
af folkeskolen. Men det kræver en politisk 
opbakning til skolen. Og ikke kun at man 
laver reformen, men også at man bakker den 
op i forhold til de opgaver, den har. Sådan 
konkluderer Anders Bondo efter en debat i 
hovedstyrelsen om de frie skoler. 

I de senere år er der kommet flere frie sko-
ler til, og tilsvarende går flere børn i friskole 
end tidligere. På hovedstyrelsesmødet i DLF 
debatterede politikerne de frie skolers og fol-
keskolens arbejdsmæssige, faglige og sociale 
ansvar på baggrund af resultaterne fra en 
intern arbejdsgruppe. 

»Verdens bedste folkeskole«
»Vi ønsker en stærk folkeskole, og de frie sko-
ler ønsker en stærk folkeskole. Politikerne si-
ger, at vi skal have verdens bedste folkeskole. 
Så må man forholde sig til, hvordan skolen så 
har mulighed for at lykkes med det. Vi ønsker 
ikke at anbefale, at man afvikler folkeskolen, 
snarere tværtimod. De frie skoler ønsker hel-
ler ikke en afvikling af folkeskolen, de ønsker 
at være et alternativ«, siger formand Anders 
Bondo Christensen efter mødet.

»Hvis folkeskolen skal kunne lykkes med 
sin opgave og dermed sikre, at forældrenes 
opbakning til folkeskolen er intakt, så må po-
litikerne gå ind i det«, siger Bondo.

Svært at se, hvordan elever klarer sig
I debatten kom det frem, at det kan være svært 
at sammenligne afgangskaraktererne mellem 
de frie skoler og folkeskolen. Mange frie skoler 
går kun til og med 6.-7. klassetrin, og eleverne 
bliver derfra spredt til folkeskole, anden friskole 
eller efterskole. Friskolerne kan også fravælge 

de nationale test. På denne måde kan en del 
af eleverne holde sig »under radaren«, og det 
er derved svært at skabe et billede af, hvordan 
elever på frie skoler klarer sig. 

Endvidere kunne arbejdsgruppen fortælle, 
at privatskolerne er mere polariserede end 
folkeskolen. Der er både privatskoler med 
overvejende resursestærke forældre og skoler 
med overvejende resursesvage forældre.

Det blev besluttet, at udviklingen i de frie 
grundskoler skal følges over de næste år, for 
at se om reformen har en indvirkning, blandt 
andet på hvor stor en andel af eleverne der 
går i privatskoler. 
hbh@dlf.org

TeksT Hanne  HelliSen

Politikerne siger, at 
vi skal have verdens 
bedste folkeskole. Så 
må man forholde sig 
til, hvordan skolen så 
har mulighed for at 
lykkes med det.
anders Bondo
Formand for DLF

SKOLERNES SUNDHEDSUGER
22. SEPTEMBER 2014 TIL 10. OKTOBER 2014

En konkurrence for alle i 0.-10. klasse

TILMELDINGEN  
ER ÅBEN!

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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gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

Litteraturen er mærker sat af en forfatter, 
og teksterne kan afsætte mærker i dig, 
der læser dem. Det kræver, at du er på 
mærkerne. At du er opmærksom og åben 
for, at noget kan ske, og at du selv er en 
aktiv deltager i dette noget. 

Du skal bide mærke i litteraturen – du skal 
tage stilling til sprog, værdier og holdninger. 
Du skal diskutere, udvikle din kritiske sans 
og lære at stille spørgsmål til teksterne. 
Kort sagt skal du lære selv at sætte mærker!

mærker

MÆRKER-serien er en række tematisk strukturerede grundbøger til litteraturundervisningen i 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. 
Tilhørende arbejdsark til eleverne, inspiration til læreren og omtale af forfatterne findes frit tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk.
FORFATTERNE bag serien: Mette B. Westergaard, Marianne Oksbjerg, Ayoe Quist Henkel, og Anna Karlskov Skyggebjerg.

Er der noget i teksten, der er alvorligt 
eller uhyggeligt? 
Er der noget, som du særligt godt kan 
lide ved teksten? 
Er der noget, som du slet ikke kan lide?

Er der noget ved 

handlingen, som 

du simpelthen bare 

undrer dig over?

Kan du bruge teksten til noget 

i dit eget liv? 

Var du underholdt, mens du læste? 

Fik du noget at tænke over? 

Fik du lyst til at gøre noget?

Hvilke værdier og holdninger 

har de forskellige personer  

i teksten? 

Hvad synes de, er det  

vigtigste i deres liv? 

Kender du mennesker, som  

har de samme værdier?

Er der noget i teksten, som 

minder dig om andre tekster, 

billeder, fortællinger, film eller 

historier fra dit eget liv?

Genkender du noget i teksten fra dit eget liv? En følelse, en stemning, en bestemt oplevelse eller andet?

Er der noget i teksten, der er sjovt? 
Fordi forfatteren fx overdriver, underdriver,  
beskriver misforståelser, bruger ironi og/eller 
selvironi, driller, overrasker eller andet?

Er der ord, sætninger 
eller begreber i teksten, 
som du ikke forstår?
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sikker stavning · hæfte 1 sikker stavning
4. klasse

holger juul · gyldendal

Sikker stavning til 4. klasse har fokus på
  forholdet mellem bogstaver og lyde
  ords betydningsdele (morfemer)
  ordklasser
  bøjningsendelser

De vigtigste bøjningsendelser

navneord (kaldes også substantiver)

ental flertal

Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt

bil bilen biler bilerne

hus huset huse husene

bus bussen busser busserne

bille billen biller billerne

ental kaldes også singularis.
Flertal kaldes også pluralis.
ubestemt kaldes også ubekendt eller indefinit.
Bestemt kaldes også bekendt eller definit.

Udsagnsord (kaldes også verber)

nutid Datid navneform førtid Lang tillægsform Bydemåde

hvisker hviskede hviske hvisket hviskende hvisk

kører kørte køre kørt kørende kør

hopper hoppede hoppe hoppet hoppende hop

nutid kaldes også præsens.
datid kaldes også præteritum.
navneform kaldes også at-form eller infinitiv.
Førtid kaldes også kort tillægsform eller perfektum participium.
lang tillægsform kaldes også præsens participium.
Bydemåde kaldes også imperativ.

udvælgelsen af fokusområder og tilrettelæggelsen af progressionen i Sikker 
stavning bygger på undersøgelser af danske børns stavefærdigheder.

holger juul er ph.d. i anvendt sprogvidenskab og lektor ved Center for 
læseforskning på københavns universitet. han er også medforfatter til 
læseprøvesystemet Skriftsproglig Udvikling.

gyldendal

Sorter ordene
Skriv selv

Gæt et navneord
Ordforklaringer
Med s eller ss?
Skil ordene ad

Ordklassekonkurrence
Fra nutid til datid

Lav et nyt ord

Fra nutid til datid
Skriv selv

Hvor kommer ordene fra?
Skil ordene ad
Lav et nyt ord

Snydelyde
Rimværksted

Tryksvage stavelser
Ordforklaringer

sikker stavning • 5. klasse sikker stavning
5. klasse

holger juul · gyldendal

udvælgelsen af fokusområder og tilrettelæggelsen af progressionen i Sikker 
stavning bygger på undersøgelser af danske børns stavefærdigheder.

holger juul er ph.d. i anvendt sprogvidenskab og lektor ved Center for 
læseforskning på københavns universitet. han er også medforfatter til 
læseprøvesystemet Skriftsproglig Udvikling.

gyldendal

Sammensatte ord
Find ordene

Undtagelsesord
Skriv selv

Lav vrøvleord 
Del ordene
Minikryds

Fremmedord
Kort tillægsform

Nutids-r

sikker stavning • 6. klasse sikker stavning
6. klasse

holger juul · gyldendal
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læseforskning på københavns universitet. han er også medforfatter til 
læseprøvesystemet Skriftsproglig Udvikling.

gyldendal

LÆS, SKRIV OG STAV ...

FAGPORTALEN TIL DANSK 3.-6. KLASSE

Helt nye læse- og skriveforløb af Dorthe Kamstrup 

og Elsebeth Otzen. 

Stilladserende undervisning med afsæt i australsk 

genrepædagogik.

Se mere på dansk3-6.gyldendal.dk

Sikker stavning til 4., 5. og 6. klasse giver eleverne 

et sikkert fundament for deres fortsatte staveudvik-

ling. Hæfterne fokuserer på de centrale udfordrin-

ger ved det danske skriftsprog.

Med Sikker stavning får eleverne mange opgaver, 

for øvelse gør mester, når det gælder færdigheder 

i stavning.  Til systemet hører diktater i tre niveauer 

for hvert kapitel.

INDTRYK – UDTRYK – AFTRYK 

MÆRKER er en ny tematisk struktureret litteraturserie til 

mellemtrinnet af Mette B. Westergaard, Marianne Oks-

bjerg, Ayoe Quist Henkel m.fl. Eleverne inviteres til at være 

på mærkerne i mødet med den nyeste børnelitteratur, og 

de skal selv lære at sætte mærker. Arbejdsark og nyskrev-

ne artikler følger gratis med på maerker.gyldendal.dk.

DANSK 3.- 6.

med nye grundbøger, serier og digitale forløb

SIKKER STAVNING – NU TIL HELE MELLEMTRINNET

BESTIL GRATIS PLAKAT
på gyldendal-uddannelse.dk 

9180 Folkeskolen nr.10_Dansk_opslag_420x285.indd   All Pages 23/04/14   09.18
141959 p12-15_FS1014_Aktualiseret_DLF.indd   14 19/05/14   14.44



9180

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

Litteraturen er mærker sat af en forfatter, 
og teksterne kan afsætte mærker i dig, 
der læser dem. Det kræver, at du er på 
mærkerne. At du er opmærksom og åben 
for, at noget kan ske, og at du selv er en 
aktiv deltager i dette noget. 

Du skal bide mærke i litteraturen – du skal 
tage stilling til sprog, værdier og holdninger. 
Du skal diskutere, udvikle din kritiske sans 
og lære at stille spørgsmål til teksterne. 
Kort sagt skal du lære selv at sætte mærker!

mærker

MÆRKER-serien er en række tematisk strukturerede grundbøger til litteraturundervisningen i 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. 
Tilhørende arbejdsark til eleverne, inspiration til læreren og omtale af forfatterne findes frit tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk.
FORFATTERNE bag serien: Mette B. Westergaard, Marianne Oksbjerg, Ayoe Quist Henkel, og Anna Karlskov Skyggebjerg.
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K L I P  F R A  n e t t e t

Torsdag 8. maj 2014 kl. 16.00

Elever i små 10.-klasser  
får bedre karakterer
Til afgangsprøven i 10. klasse får elever i 
store klasser et gennemsnit, som er 0,1 ka
rakterpoint lavere i forhold til elever i klasser, 
der har ti elever færre. Resultatet kan ikke 
overføres til skolens yngre klasser. Alligevel 
er det værd at bide mærke i, mener en af 
forskerne bag undersøgelsen.

»Hvis en klasse fungerer dårligt, er der 
tendens til, at forældre flytter deres børn til en 

bedre klasse, typisk på en anden skole. Der
med bliver den dårligt fungerende klasse min
dre og den velfungerende klasse større. Derfor 
er der tendens til, at elever i store klasser kla
rer sig bedre end elever i små klasser. Det har 
ikke noget med klassestørrelsen at gøre, men 
det tager mange analyser på dette område 
ikke højde for«, siger forsker Eskil Heinesen fra 
Rockwool Fondens Forskningsenhed.

16 /  F o l k E s k o l E n  /  1 0  /  2 0 1 4

Den nye arbejdstidslov forhindrer ole Tegl
gaard i at hente sine børn fra daginstitutio
nen alle ugens dage. Derfor har han indrykket 
en noget atypisk jobannonce i Herning Fol
keblad for at råbe offentligheden op og gøre 
opmærksom på problemet.

»lærer søger nye udfordringer med nor
maliseret arbejdstid, således at jeg stadig har 
mulighed for selv at hente børn i kommunale 
institutioner«, indleder ole Teglgaard sin 
»job annonce« – altså i gåseøjne, fordi an
noncen mere er ment som et politisk opråb 
end som en reel målrettet ansøgning.

»Jeg har valgt at indrykke annoncen for at 
sige, at det er for groft, den her gang. Politi

kerne har trukket en overenskomst ned over 
hovedet på os lærere, og den gør, at jeg ikke 
længere kan hente mine børn. Prøv lige at 
tænke på, hvor mange der sidder rundtom
kring på skolerne og bliver ramt af samme 
problematik. Her tænker jeg især på alenefor
ældre og lærerpar«, siger 10.klasselæreren 
fra skolen på sønderager i Herning.

Fremover skal ole Teglgaard arbejde til 
klokken 17 om onsdagen, og det hænger ikke 
sammen med at skulle hente sine fire børn 
i Ikast.

»Det er jo simpelthen umuligt«, siger han. 
»Der vægter jeg mine børn højere end arbej
det«. 

»’normaliseret arbejdstid’, som jeg skriver 
i annoncen, betyder ud fra min betragtning, 
at jeg skal være på min arbejdsplads, men 
stadig har mulighed for at hente mine børn«, 
siger han.

om årsagen til at udtale sin kritik på den 
noget utraditionelle måde siger ole Tegl
gaard:

»Hvis man rigtig skal have gang i noget, 
så må man presse på andre steder end bare 
henvende sig til sin leder. Det er for at få det 
ud til offentligheden«.    
sbj@dlf.org

Ole teglgaard har indrykket en annonce i Herning Folkeblad for at skabe opmærksomhed  
– og få et job, hvor han kan nå at hente sine fire børn.

Søger job, hvor jeg  
kan hente børn

Tirsdag 6. maj 2014 kl. 12.33

Lærer i annonce:  
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Onsdag 30. april 2014 kl. 09.20

nyt statstilsyn med 
skolerne: Dialog frem 
for rangliste

Undervisningsminister Chri
stine Antorini måtte i 2012 
sige undskyld til fire skoler, 
der på et forkert grundlag 
var havnet på ministeriets 
tilsynsliste over skoler med 
vedvarende dårlig kvalitet. 
Efterfølgende lovede Antorini, 
at tilsynet med skolerne ville 
blive ændret, og nu har mi
nisteriet så offentliggjort en 
ny strategi for tilsyn gennem 
dialog.

Fredag 2. maj 2014 kl. 09.15

Skriv dig selv ind  
i historiebøgerne

Hvad har gjort indtryk på dig som 
lærer? I anledning af 200året for 
retten og pligten til at modtage 
undervisning efterlyser historikere 
lærernes egne erindringer. »Vi vil 
rigtig gerne høre om skolen på godt 
og ondt«. sådan lyder opfordringen 
fra Anne katrine Gjerløff, der er 

historiker og projektleder for skole 
i 200 år. Hun efterlyser, at landets 
nuværende og pensionerede lærere 
skriver deres erindringer ned som 
led i projektet lærer for livet.

Tirsdag 6. maj 2014 kl. 13.40

Professor: Dobbelt- 
moralsk at kræve  
topresultater i Pisa

Den danske midterplacering i 
Pisa skyldes, at danskerne har 
en afslappet holdning til uddan
nelse og stort fokus på elevernes 
trivsel, mener professor i pæda
gogik Per Fibæk laursen. 

»omgangsformen i skolen 
er åben og uformel, og danske 
elever har en højt udviklet forstå
else for demokrati. Det er stærke 
kvaliteter i den danske skole, 
som altid overrasker og impone
rer gæster fra udlandet«. 

»Men det er dobbeltmoralsk, 
hvis befolkningen og politikerne 
samtidig forventer, at skolen skal 
kunne bringe elevernes præstati
oner op i den internationale top«.

Mandag 5. maj 2014 kl. 06.51

DLF: Skolen skal være 
»åben« med et fagligt 
formål

DlF opfordrer de lokale læ
rerkredse til at kræve klar tale 
fra kommunen i drøftelser om, 
hvordan »Den Åbne skole« 
skal føres ud i praksis. Det skal 
være faglige og ikke økonomi
ske hensyn, der vejer tungest, 
når de lokale foreninger og 
erhvervslivet skal inviteres ind 
i skolen.

»skolen har en lang tra
dition for at samarbejde med 
lokalt forenings og erhvervs
liv. Hidtil har det fungeret så
dan, at lærerne selv har taget 
kontakt til virksomheder og 
institutioner, når de har kun
net se et fagligt formål med 
det«, siger Bjørn Hansen.

 
nyheder på:

  

Mest læste:
 
•   Planlægningsapp udviklet af 

far til autistisk dreng  
vækker international  
interesse

•   lærer i annonce: søger job, 
hvor jeg kan hente børn

•   Professor: Dobbeltmoralsk at 
kræve topresultater i Pisa 

 Mest kommenterede:
 
•   lærerne i køge er sikret tid 

til forberedelse

•   Professor: Dobbeltmoralsk at 
kræve topresultater i Pisa

•   Blog: »kineserier – igen«

Ar
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lærertjenestemænd risikerer at miste op mod 
5.000 kroner årligt af deres pension, efter at 
DlF har tabt sagen om den såkaldte høkerregel 
i Højesteret. Højesteret har nu afgjort, at det er 
Moderniseringsstyrelsens beregningsmetode, 
der gælder. Det er en økonomisk fordel for nogle 
tjenestemænd, men en ulempe for andre. nogle 
vil blive rundet nedad i pension, mens andre bliver 
rundet op.

Den konkrete sag drejer sig om lærer Else 
Vad Jeppesen. Da hun skulle pensioneres i 
2009, afviste den statslige personalestyrelse at 
lade hende hoppe op på det pensionstrin, som 
hendes pension i henhold til høkerreglen skulle 
beregnes efter. Det betød, at hun fik 5.000 kro
ner færre om året.

»Jeg synes, det virker underligt, at en proce
dure, som har været brugt i mange år, lige plud

selig ikke gælder længere. Jeg bliver rubriceret 
anderledes end mine forgængere, og det er for 
mig uforståelig forskelsbehandling«, siger Else 
Vad Jeppesen, der dog glæder sig over opbak
ningen fra DlF.  
sbj@dlf.org

DLF taber sag om  
tjenestemandspension

Onlineordbog afslører elevernes  
sjofle opslag under eksamen.

»Min fagforening har 
jo lagt kræfter i og 
gjort et stort stykke 
arbejde i den her sag, 
og det skal de have 
et skulderklap for«, 
siger Else Vad Jep
pesen.

F o l k E s k o l E n  /  1 0  /  2 0 1 4  /  17 

Torsdag 8. maj 2014 kl. 16.17

Fik du  
læst: 
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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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old school / new school

{Old}
Dialekt
Den vestjyske skoleordning slog igennem i 
områder og på et tidspunkt, hvor eleverne 
og de fleste lærere talte dialekt, men læn-
ge var der ikke daglig undervisning hele 
året på landsbyskolerne. Gyldendals højst 
nutidige litterære direktør, Johannes Riis, 
fortæller om sin skoletid på Mors (»ord-
magneten«, Gyldendal 2011), at landsby-
skolen i fredsø i halvtredserne kun havde 
én lærer, som underviste flere klassetrin 
samtidig; eleverne gik i skole hver anden 
dag om sommeren, og ingen drømte 
om, at man  skulle tale andet end mor-
singbomål. senere på centralskolen var 
elevernes talesprog også dialektalt, andet 
hørte man ikke i det daglige, medmindre 
man lyttede til radioen eller fik læst op. 
Det ikke-dialektale sprog blev her som 
i andre dialektsamfund kaldt »fint«, ja, 
undertiden ligefrem »fornemt«. en enkelt 
lærer fortalte eleverne, at de i byskolen 
i nykøbing måske forventedes at kunne 
tale rigsdansk (købstadsdansk), men for 
Johannes Riis’ vedkommende skete skif-
tet først, da han kom i gymnasiet, også 
på Mors. skolen uddelte ellers hvert år 
ved translokationen en pris til »den stu-
dent, der bedst havde bevaret sit jyske 
mål«, men Riis og de fleste andre levede 
udmærket med en sproglig arbejdsdeling: 
dialekt hjemme, mellem barndomsvenner 
og i familien, rigsdansk i skolen, hos læ-
gen og i mere formelle situationer. og den 
vekseldrift praktiserer han og mange an-
dre over 50 år stadig, hvis de har kontakt 
med barndomsmiljøet.

 (New) 
 
Bysprog
Men i dag er dialekten stort set forsvundet 
fra skolen, og selv i gode dialektområder 
blev den lige så stille fravalgt allerede i 
1980’erne. en meget omfattende ana-
lyse af skolesproget i by og på land i den 
daværende Hirtshals kommune viste, at 
selv om børnene, et mindretal, talte dialekt 
hjemme, slog de ubevidst over i bysprog, 
når de hængte jakken på knagen i skolen. 
lærerne, som så positivt på dialekten, 
mere positivt end forældrene, havde end 
ikke bemærket den udvikling, som hos de 
fleste forløber ubevidst. Man går jo ikke og 
tænker over, hvordan ordene skal udtales. 
Det samme er sket i Hanherred og sikkert 
også i sønderjylland. Det kunne interessere 
mig at høre fra læserne, om der stadig tales 
udpræget dialekt andre steder i landet.
Send en mail til folkeskolen@dlf.org og 
skriv i emnefeltet: Professor Higgins

Danmarks mindste vinterskole
Holmsland klit og stadilø var to af de steder, hvor man brugte den 
vestjyske skoleordning. I dette område var den senere statsminister I.C. 
Christensen lærer, og landbrugsforskeren n.J. fjord arbejdede der som 
vinterlærer som 14-15-årig. Billedet viser den mindste vinterskole på 
Holmsland: Bjerregaard. 

To øskoler med under ti elever hver
I dag er der langt mellem bittesmå lokale skoler, og infrastruktur tillader 
de fleste børn at komme til en stor skole hver dag. en undtagelse er de 
få øskoler, blandt andet på omø og Christiansø, hvor et encifret antal 
børn undervises sammen. 

Anne Katrine Gjerløff, cand.mag., ph.d., projektkoordinator, 
Sekretariatet for »Skole i 200 år«

O l D  s c h O O l / n e w  s c h O O l
Vi graver i historiske gemmer  

og sætter kuriositeterne  
i perspektiv med  

nutiden.

Jysk særordning: Skolelovgivningen fra 1814 blev i udstrakt grad administreret og tilpasset lokale forhold 
og behov. Og så er der ifølge mr. Higgins stor forskel på dialekter dengang og nu, hvor elever taler bysprog.

Vestjysk
I slutningen af 1800-tallet rasede en debat i pæ-
dagogiske tidsskrifter. Den handlede om læreres 
lønningsforhold, elevernes skoletid, og hvad de 
pædagogiske mindstekrav kunne være til under-
visningen. I centrum for diskussionen var Den 
Vestjyske Vinterskoleordning.

ordningen havde eksisteret det meste af 
1800-tallet og var udtryk for en praktisk og prag-
matisk holdning til børns skolegang. På Vestjyl-
lands yderste rand var befolkningstætheden så 
tynd, at det dårligt lod sig gøre at opretholde skoler 
med den tætte beliggenhed, som loven krævede, 
så intet barn havde mere end 1/4 mil til skole. 
samtidig havde man i de områder stort behov for 
de ældste børns arbejdskraft i fiskeri og landbrug. 

Columbusægget, der løste problemet, var en 
ordning, hvor de ældste elever gik i skole flere dage 
om vinteren og færre dage om sommeren. om vin-
teren blev der så simpelthen undervist mere og fle-
re steder, og man ansatte vinterlærere for hver ny 
sæson. om sommeren blev den sporadiske under-
visning til dels besørget af vandrelærere, der holdt 
skole i forhåndenværende lokaler på skift, 
så børnene skiftedes til at have langt til 
skole. De yngste fik mest undervis-
ning om sommeren, hvilket også 
medførte, at de ikke skulle så ofte 
af sted i det dårlige vintervejr.

I debatten omkring 1900 blev 
ordningen kritiseret, især fordi 
vinterlærere ofte var ganske unge 
og uuddannede – men billig arbejds-
kraft. ofte kunne det være teenage-
drenge, der havde taget et enkelt kursus og aflagt 
eksamen for præsten og derved kvalificeret sig til 
at undervise.

Andre fremhævede vinterskolerne som en del 
af den vestjyske kulturelle egenart, der skabte 
nærhed til skolen blandt elever og lokalbefolk-
ning. 

I 1958 blev by- og landskolen ligestillet, og 
dermed forsvandt også grundlaget for at opret-
holde den vestjyske vinterskole. Alle børn skulle 
nu have samme grundlæggende undervisning, og 
infrastruktur og skolebusser var kommet til, sam-
tidig med at behov for børnearbejde var svundet 
ind. så nu kunne både store og små komme i 
skole – også om vinteren i snevejr.
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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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Børn får hjælp  
til   forældres krigstraumer
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Krig og flugt påvirker ikke udelukkende dem, 
der gennemlever det. Også børn kan mærke 
virkningerne af forældrenes voldsomme 
oplevelser. Derfor har Varde Kommune 
besluttet at give et tilbud til flygtningebørn og 
soldaterbørn.

12 lærere og pædagoger er uddannet som 
Nussa-terapeuter (neuroaffektiv udviklings-
psykologisk struktureret social aktivitet). De 
afvikler forløb 18 gange over to måneder for 
de børn, der har fået tilbuddet, på fire skoler. 
Det er et struktureret legeprogram, hvor det 
blandt andet handler om at lære at mærke sig 
selv og sine følelser, om at kunne slappe af og 
kunne grine.

De fleste børn lærer at sætte ord på følel-
ser og have empati for andre ved at spejle sig 
i deres forældre. Men hvis forældrene lever 
med traumer og ikke har det godt psykisk, 
smitter det af på børnenes mentale og sociale 
udvikling. Børnene kæmper ofte med trist-
hed, isolation og har svært ved at danne gode 
relationer til andre mennesker.

Under faldskærmen
På Brorsonskolen myldrer seks elever ind, 
men stopper i døren for at give hånd til lærer 

Jesper Hartvigsen. Han siger »hej« og ser 
på hver enkelt. Han følger barnet ind til en 
kulørt faldskærm, der ligger på gulvet, og 
placerer hvert barn på et farvet felt.

En pige nægter at sidde på det gule felt. 
Hun vil sidde på det røde. Jesper forklarer, at 
det er ham, der bestemmer i dag, og han har 
bestemt, at hun skal sidde på det gule felt. 
Nogle af eleverne accepterer, andre går over 
i hjørnet, hvor der med tape er markeret et 
»rum«. Her kan børnene vælge at trække sig 
tilbage en stund. 

Jesper Hartvigsen er den, der leder sessio-
nen i dag. Pædagog Lone Underbjerg er hjæl-
per. Sådan bliver det forklaret for børnene. 
De kender den meget faste struktur.

Et par elever er urolige, og én erklærer, at 
han er meget træt.

De tager fat i faldskærmens kant. Nu skal 
der luft under faldskærmen, den skal op 
at flyve. Faldskærmen løfter sig, og de kan 
gemme sig under den. 

Inde under faldskærmen får børnene at 
vide, at emnet i dag er samarbejde.

Sammen skal de holde en bold i bevægelse 
oppe i faldskærmen. De griner, skriger og 
hopper, mens bolden triller rundt.

Børnene er alle flygtningebørn, og flere 
går i skolens modtageklasser. 

Bagefter skal børnene være bier på jagt 
efter honning – kegler på gulvet. Jesper er 
bjørn og vil fange dem, men hvis to bier går 
sammen om at bære honningen, kan bjørnen 
ikke gøre dem noget.

Andre får også lov til at være bjørn. Og 
give et bjørnebrøl. 

Derefter skal børnene tegne samarbejde. 
Om at have hjulpet én, eller måske er der én, 
der har hjulpet dem. Der er frugt sammen 
med tegneriet.

En elev snupper hurtigt to stykker frugt og 
gemmer det ene, én larmer og fylder meget, 
én elev har brug for et knus, og én er kon-

Når mor og far har været igennem en voldsom flugt 
på vej til et asylcenter i Danmark, eller når en foræl-
der har været udsendt til et krigsområde og kommer 
hjem med traumatiske oplevelser, så påvirker det 
barnet. Det risikerer at blive sekundært traumati-
seret og kan for eksempel få svært ved at udtrykke 
sine følelser. Derfor har Varde Kommune for et par 
år siden startet et projekt på fire skoler i Oksbøl og 
Varde for børn. Projektet hedder Nussa (neuroaffektiv 
udviklingspsykologisk struktureret social aktivitet). 
Afdeling for Traume- og Torturoverlevere ved psykia-
trien i Region Syddanmark samarbejder med kom-
munen, der har uddannet 12 lærere og pædagoger til 
Nussa-terapeuter. Eleverne deltager i 18 sessioner i 
projektet.

Nussa-projektet

På fire skoler i Varde Kommune bliver flygtninge- og soldaterbørn hjulpet via leg, 
øvelser og tegning til at kunne mærke sig selv, finde følelserne i kroppen og  
kunne tale om dem. 12 lærere og pædagoger er uddannet som terapeuter.

Børn får hjælp  
til   forældres krigstraumer

T E K S T:  H e l l e   l a U r i t s e N    ·    f OTO :  P o U l   a N k e r   N i e l s e N

Den kulørte faldskærm er fast inventar, når børnene mø-
des. Der skal luft under faldskærmen, den skal op at flyve 
– og inde under faldskærmen får børnene dagens emne.
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stant i bevægelse og meget urolig. Først da 
hun skal tegne, falder roen på hende et par 
minutter.

et fortroligt rum
Hele ideen med arbejdet er, at eleverne skal 
op i tempo og ned igen. Skal være glade og 
lege – og så kunne slappe af. Terapeuterne 
har lært Lane-tilgangen – der står for leg, ac-
cept, nysgerrighed og empati.

Sammen taler de om tegningerne. Der 
er for eksempel en tegning af to, der kysser 
hinanden.

»De hjalp hinanden med at kysse?« Ja! 
Nogle af eleverne skal have hjælp til at ud-
trykke, hvad deres tegning forestiller – og 
hvor samarbejde kommer ind.

Sessionen slutter med, at børnene ligger og 
slapper af på gulvet. Bagefter giver de hånd til 
Lone og Jesper, tager deres overtøj og går – til-
bage til klassen og dagens undervisning.

Aftalen er, at det er fortroligt, dét, der 
sker her i lokalet. Men lærere og pædagoger 
fortæller, at de i løbet af ugen møder eleverne 
på gange eller i gården og lige siger hej, får et 
knus eller en high five.

Børn og voksne kender pludselig flere på 
skolen. Mange af børnene har stor glæde af 
dem, de lærer at kende her. Nogle er blevet 
venner, selv om de ikke går i samme klasse.

svært at tale om følelser
Før forløbet kan begynde, har en af terapeu-
terne fra hver skole været på hjemmebesøg 
hos familierne. Forældrene har givet deres 
accept og skrevet under på en kontrakt. Der 
bliver ikke skrevet rapporter om børnene.

Nussa-forløbet har en afslutning med 
diplomoverrækkelse, hvor forældrene er invi-
teret med. 

»Børnene skal lære at forstå og regulere fø-
lelser. At styre, at indordne sig og indgå i so-
ciale relationer. Lære hvordan andre opfører 
sig, hvis de for eksempel går over en grænse, 
og kunne sætte ord på følelserne. Gennem 
leg kan børnene være med trods sproglige 
vanskeligheder. Og så er det ikke behandling, 
det her – det er forebyggende«, fortæller pro-
jektleder Heidi Jacobi Madsen.

»På skoler oplever vi børn, der er meget 
impulsstyrede. De er ofte ensomme og kan 
ikke aflæse andre«. 

kan bedre tale om følelser nu
På Blåvandshuk Skole i Oksbøl består 
elevgruppen af 5.- og 6.-klasseelever. Alle er 
børn af soldater. Skolen ligger tæt på en af 
kasernerne.

Gruppen begynder med lidt mad og en 
juice, inden faldskærmen foldes ud. Forløb og 
emne er det samme som i gruppen med de 
små flygtningebørn.

»Det er en sjov måde at lære på. Jeg er her 
for at lære noget om følelser. Om hvor man 
mærker følelserne i kroppen, og hvordan 
man kan komme af med dem, at man kan 
tælle til ti, kan trøste andre eller selv blive 
trøstet«, siger en pige.

Det kan godt være lidt underligt med 
nogle af øvelserne, hvor man måske skal lave 
en fantasiblomst eller give massage, men det 
virker, forklarer to piger.

»Man kan jo godt mærke følelserne uden 
at kunne tale om dem. Jeg har haft svært ved 
at tale om mine følelser hjemme, men det går 
bedre nu«.

»Vi kan godt have brug for ekstra støtte, 
fordi vi savner én derhjemme. Jeg tænker me-
get på min bedste veninde, når jeg er her. Når 
jeg skal tegne, så er det næsten altid hende, 
jeg tænker på. Hun betyder meget. Det vidste 
jeg godt tidligere, men nu ved jeg også, at hun 
er mit sikre sted«.

Mærker det mest i maven
Sidste gang eleverne var til Nussa-session, var 
emnet at miste noget eller nogen. En talte om 
at miste at være et lille barn og blive større, 

Varde Kommune har de seneste år modtaget kvote-
flygtninge fra for eksempel Congo, Liberia, Burma og 
Afghanistan. I fagkredse skønner man, at 20-30 pro-
cent af flytningene er torturofre. I en undersøgelse fra 
2008 blandt nyankomne flygtninge oplyste 45 pro-
cent, at de havde været udsat for tortur, og 63 procent 
af dem opfyldte kriterierne for posttraumatisk stress 
syndrom (PTSD).

En anden gruppe med høj grad af PTSD er danske 
veteraner. En gruppe, som man kender en del til i kom-
munen, fordi der er kaserner i både Oksbøl og Varde.

Flygtningebørn og  
soldaterbørn

Børnene skal lære 
at forstå og regulere 
følelser.  Og så er det 
ikke behandling,  
det her – det er  
forebyggende.
Heidi Jacobi Madsen
Projektleder
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en anden talte om at miste tiden. I dag er 
emnet samarbejde.

Eleverne sidder rundt om faldskærmen 
på gulvet og har fat i stoffets kant. De laver 
stille bølger, når lærer Linda Wissing beder 
om det. Så bliver bølgerne kraftigere, det 
bliver storm. Bagefter triller de en bold rundt 
i faldskærmen.

»Så skal vi forestille os, at vi er dykkere 
på havbunden. Vi skal hente skatte. I skal 
være to sammen for at tage en skat, men jeg 
kommer med lange blækspruttefangarme og 
snupper jer«, giver Linda Wissing som oplæg.

Eleverne holder om hinanden to og to og 
løber ud på gulvet efter skatte. 

»Vi kan godt ofre os«, lyder det fra to ele-
ver, så de afleder læreren og giver to andre 
mulighed for at hente sidste skat i sikkerhed.

Hvad fik I ud af det? spørger lærerne 
bagefter.

»En kegle«, siger én og griner. De fortæl-
ler, at hvis nu cyklen er flad, og én kommer 
forbi og hjælper med at lappe med et stykke 
tyggegummi, så er det rart.

Hvordan føles det i kroppen? lyder næste 
spørgsmål.

Man kan mærke det – mest i maven, siger 
flere. Én fortæller, at man kan få en klump i 
halsen, hvis man mister. Men det kan hjælpe, 
hvis nogen trøster en. 

Man får overskud af at hjælpe andre. Man 
føler, at nogen kan lide én, og at man ikke er 
helt alene, når nogen vil hjælpe.

Mærk vejrtrækningen
Eleverne sætter sig rundtom i sofaer, sække-
stole eller ligger på gulvet. Nu skal de tegne. 
Nogle af dem forsvinder helt ind i koncentra-
tion. Dæmpet musik lyder i rummet.

De to lærere, Linda Wissing og Lise Bøl-
lund, går stille rundt og taler med eleverne. 

Én har tegnet en tegneserie om, hvordan 
hun hjælper en veninde med at få lavet faste-
lavnskostume.

En dreng ligger helt slap på gulvet ved 
siden af sin tegning. Og det er netop tid til 
afslapning. Alle lægger sig ned, tjekker egen 
puls.

Lærer Jesper Hartvigsen er den, der bestemmer i dag. 
Hver session har en fast struktur, og børnene kender den. 
Han sætter lege i gang og bestemmer, hvornår de slutter.

»Hænderne på maven. I kan mærke jeres 
vejrtrækning, kan I få den helt ned i maven?« 
spørger Linda stille. 

Sådan går nogle minutter. Sessionen slut-
ter med high five og »vi ses fredag«. 

Fylder mere – på en god måde
»Der har været et behov for sådan et forløb i 
mange år«, mener Linda Wissing.

»Vi får flere og flere veteranbørn på sko-
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»Der har været behov for 
sådan et forløb i mange 
år. Børnene har brug for 
at lære at tale om følelser 
og mærke deres vejr-
trækning«, siger Linda 
Wissing. Hun er rundt for 
at tale med eleverne om 
deres tegninger.

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

Vi har haft travlt med  
nye materialer
• Læs Lydret på trin 0 og 2

• En Palle-bog

• To Buller-bøger

• Et læsekursus til Gro-bøgerne

• Tryllestaven Læsekursus 8 forvekslingsord

• Hurlumhej aktiviteter til hele året

• Et spil med synonymer

LÆS MERE OG SE PRISER PÅ ALLE MATERIALERNE PÅ WWW.SPF-HERNING.DK
VI SENDER GERNE TIL GENNEMSYN  ·  PRISER EXCL MOMS

len, og det her hjælper også på alle børn 
med forskellige grader af tilknytningsforstyr-
relser. I det hele taget er det givtigt for alle 
børn«.

Lærerne fortæller, at de mærker stor 
forandring hos eleverne. Mange har fået en 
større tryghed, og den viser sig blandt andet 
ved, at de åbner op og deltager mere i under-
visningen ude i deres klasse. En af eleverne 
har tidligere haft behov for specialundervis-
ning, men det behov har han ikke længere. 
Samtidig fylder han meget mere i klassen nu, 
hvor han tidligere var meget stille.

»Vi er meget strukturerede her i Nussa-for-
løbet. Det er helt anderledes end almindelig 
undervisning. For eksempel fortæller vi reg-
lerne hver eneste gang, og eleverne har brug 
for den struktur«, siger Lise Bøllund.

Terapeuterne får supervision fra psykolo-
gen fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 
der jævnligt overværer sessionerne. Tera-
peuterne fortæller, at de har været med til 
at justere forløbet meget undervejs ud fra de 
erfaringer, de fik. 
hl@dlf.org

20. november 2014 er der Nussa-formidlings- 
konference i Odense.

Nussa-konference
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Fra LP-modellen  
til Alpi-modellen

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Alpi-modellen har muliggjort, at vi som lærere er i stand til at træde et skridt tilbage og agere mere pro-
fessionelt og hurtigere. Vi kan i den givne situation iværksætte tiltag baseret på vores værktøjskasse, som er 
bygget op af forskellige evidensbaserede og teoretiske handlemuligheder.

I de sidste mange år har der været stor fokus på 
folkeskolen, og forskellige pædagogiske teorier 
og modeller er skyllet ind over lærerværelserne 
for at blive implementeret på de enkelte 
skoler. Alle teorier og modeller har 
selvfølgelig haft som formål at 
opkvalificere, effektivisere og mo-
tivere lærerne og optimere elever-
nes læringsudbytte og dermed 
forbedre skolen som helhed.

Det er til dels lykkedes, men 
ofte står vi som lærere tilbage med 
en lidt diffus tilgang og implemente-
ring, fordi vi knap når at fordøje og anvende 
det ene koncept, før den næste bølge rammer os.

På Xclass, 10.-klassecentret i Slagelse, har 
vi også foretaget en sådan rejse og brugt meget 
energi, tid og resurser på blandt andet LP (lærings-
miljø og pædagogisk analyse).  I 2012 besluttede 
vi dog at stoppe med brugen af LP i den oprinde-
lige form. Selv om LP’s struktur og metode var en 
naturlig del af vores måde at tænke og arbejde på, 
var det også en meget langsom og omstændelig 
metode, som ikke passede til vores forhold, hvor vi 
kun har eleverne i et enkelt år. Vi havde behov for at 
kunne agere, samtidig med at vi reflekterede, un-
dersøgte og evaluerede. Det, der bremsede os i LP, 

var, at udgangspunktet ikke var erfaringsfeltet, men 
de mange og lange teoretiske overvejelser. 

Hvad så nu?
Vi konstaterede i foråret 2013, at vi havde be-
hov for et professionelt systematisk samarbejde 
for at bibeholde den professionelle dialog og 
udvikling, vi fik gennem arbejdet med LP-mo-

dellen. Vi gav derfor os selv følgende udfor-
dring: Hvordan kan vi skabe en lokalt 

forankret model, der kan rumme de 
gode elementer fra tidligere me-
toder og tiltag, og kombinere det 
med den daglige praksiserfaring?

Gradvist har vi udviklet en ny 
model at arbejde ud fra, der tog 

afsæt i tidligere teorier og modeller. 
For eksempel overførte vi systema-

tikken i mødestrukturen fra LP-arbejdet, 
men vi tager samtidig hensyn til, at skoleåret i 
10. har en særlig struktur, som kræver en dyna-
misk og hurtig tilgang. Det resulterede i Alpi-
modellen – aktioner i lærings- og pædagogisk 
inklusion:
 A: Anerkendende tilgang: At møde elevere, 
hvor de er, i øjenhøjde med en positiv tilgang ved 
anvendelse af positiv psykologi.
AL: Aktionslæring
LP: LP-modellen af Nordahl
I: Inklusion

Vi har sat fem faser ind i en stjerneskabelon 
for at understrege, at modellen er dynamisk og 

TekST 
Tine Birch og KirsTen WesTphAlen 
BeGGe Lærere oG InkLuSIonSkoorDInATorer, 
XcLASS, SLAGeLSe

derfor gør det muligt at anvende de faser, der i 
nuet giver mening.

De fem faser er:
Forundringsfasen: Her formuleres spørgsmål, 
der er identificeret i praksis.
Hypotesen: Iværksættelse af aktioner med hen-
blik på at lære af og raffinere praksis.
Iagttagelse af aktioner: Fastholde fokus på 
forundringen, gennemføre valgte strategier.
Den reflekterende samtale: Vi sætter ord på 
det, vi gør, og lærer af det.
Evaluering, revurdering og videndeling: Bear-
bejdning af erfaringer, metarefleksion, teori.

Alpi-modellen har muliggjort, at vi som læ-
rere er i stand til at træde et skridt tilbage og 
agere mere professionelt og hurtigere. Vi kan i 
den givne situation iværksætte tiltag baseret 
på vores værktøjskasse, som er bygget op af 
forskellige evidensbaserede og teoretiske hand-
lemuligheder. Mange af vores elever har tidligere 
oplevet nederlag i folkeskolen eller har sociale 
og personlige problemer at slås med og reagerer 
typisk i deres vanemønstre, når de starter her i 
10.-klassecentret. Ved brugen af Alpi-modellen 
har vi igen fået et rum til metakommunikation, 
et fællesfagligt forum, som gør, at vi i pressede 
situationer ikke reagerer vanemæssigt og derved 
kan se på elevernes fortællinger med et åbent 
sind. 

Vi har sat fem faser ind i en stjer-
neskabelon for at understrege, at 
modellen er dynamisk og derfor gør 
det muligt at anvende de faser, der 
i nuet giver mening, skriver Tine 
Birch og kirsten Westphalen.
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Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

Supervision er en del af den nye skolereforms pejlemærker for kompetenceudvikling, men det er ikke  
altid nemt at gennemskue, hvordan man som lærer anvender kollegial supervision konstruktivt.   

Kronikkens forfattere kommer med tre tip til, hvordan du sikrer god kollegial supervision.

Håndter følelserne med  
supervision
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Supervision kan være et godt redskab til at 
øge den enkelte medarbejders kapacitet til at 
håndtere følelsesmæssige krav i arbejdet og til 
at bearbejde stærke følelsesmæssige oplevel-
ser, hvilket i sidste ende betyder øget trivsel, 
bedre samarbejde og kvalitet på arbejdsplad-
sen. 

Der er derfor mange årsager til, at man 
skal indføre kollegial supervision, men det 
kræver, at man som lærer er klædt ordentligt 
på til opgaven, da du i kollegial supervision 
selv er ansvarlig for supervisionsprocessen.   
Her får du tre tip til, hvordan man sikrer god 
kollegial supervision.

En struktureret samtaleform:  
Hvem og hvordan
Kollegial supervision er en struktureret sam-
tale mellem mennesker, der har en fælles ar-
bejdsopgave eller deler et arbejdsfællesskab.  

Et af formålene med kollegial 
supervision kan være at belyse 
og hjælpe til at bearbejde følel-
sesmæssigt udfordrende ople-
velser og relationer.  

Det kan være den enkeltes konkrete ople-
velser, der er i fokus for den superviserende 
samtale, eller det kan være temaer, som flere 
i gruppen oplever, der tages op. 

Supervisionen skal helst foregå i grupper 
på op til fem personer. Det er vigtigt, at del-
tagerne i supervisionsgrupperne opbygger et 
stærkt tillidsforhold til hinanden. I skal derfor 
overveje, hvordan grupperne bedst sammen-
sættes.

Der er forskellige roller i en supervisions-
gruppe, men der er kun én fokusperson ad 
gangen. Inden supervisionen starter, aftaler 
man derfor, hvem der er fokusperson, og 
hvem der er primær interviewer. 

Som interviewer skal man forholde sig 
neutralt og nysgerrigt, sætte den andens 
fortælling i centrum på en måde, der gør det 
muligt for fokuspersonen selv at reflektere 
over fortællingen. Interviewerens holdning 

til de følelsesmæssige udfordringer er ikke 
relevant i øvelsen. Det kan være svært, og 
det kan derfor være en god idé, at deltagerne 
i supervisionsgrupperne er øvede i at bruge 
strukturerede samtalemetoder og være kon-
struktive samtalepartnere, der kan holde 
egne gode råd og holdninger ude af selve 
interviewprocessen.

Indholdet af supervisionen:  
Arbejd med nøgleordene i fortællingen
I arbejdet med følelsesmæssige udfordringer 
kan det være særligt hjælpsomt at integrere 
elementer fra den narrative samtalepraksis i 
supervisionen. I den narrative samtalepraksis 
ses udfordringer og problemer som noget, 
der vedligeholdes og udvikles gennem den 
måde, vi fortæller om dem på. Fortællingen 
får derfor stor betydning for vores oplevelse 
af situationen. Den narrative samtale har 
fokus på, hvordan udfordringerne kan forstås 
og fortælles, så den enkelte bliver bedre i 
stand til at håndtere sin situation, sine udfor-
dringer og sine oplevelser. Konkret arbejder 
man på at skabe alternative fortællinger, der 
øger fokuspersonens kapacitet til at handle 
konstruktivt på udfordringerne. 

 Som hjælp kan intervieweren lave mind- 
maps over de nøgleord, som fokuspersonen 
anvender i samtalen, på en flipover. Ved at 
skrive nøgleordene ned får man et større 
overblik, og samtidig kan fokuspersonen 
se sin situation i en anden sammenhæng. 
Det kan ændre fokuspersonens oplevelse 
af sine handlemuligheder og af problemets 
karakter. 

For eksempel fortæller fokuspersonen, 
som er lærer, at hun tre gange er blevet ver-
balt overfuset af forældre. Hun går meget op 
i gode relationer til forældrene, og oplevel-
serne har ramt hende hårdt. Hun sover ikke 
ordentligt om natten, og hun tvivler på sig 
selv, samtidig med at hun bekymrer sig over, 
hvornår det vil ske igen. 

Nøgleordene i denne fortælling er »tvivl«, 
»ønsker gode relationer«, »overfuset« og 
»hvornår sker det igen?«

Efter at fokuspersonen har udfoldet sin 
fortælling, kan intervieweren spørge ind til, 
hvilke af ordene på mindmappen som fylder 
mest. Det kaldes nøgleordsudforskning. Fo-
kuspersonen udvælger nu ord, der særligt 
knytter sig til udfordringen – og som man må-
ske endda kan bruge til at navngive udfordrin-
gen med. Eksempelvis kunne »overfusningen« 
være et af de ord, der navngiver problemet. 

Samlet set giver den nysger-
rige udforskning og den visu-
elle fremstilling i mindmappen 
fokuspersonen oplevelsen af at 
blive set, hørt og forstået – og 
samtidig er det beskrevne pro-
blem blevet navngivet på for-
skellige måder. 

Dermed gør man problemet til en selv-
stændig aktør. Det gør, at fokuspersonen sam-
men med supervisionsgruppen kan begynde 
at arbejde med alternative fortællinger om 
»overfusningen« og dermed alternative hand-
lemuligheder. 

Outcome af supervisionen:  
Opbygning af alternative fortællinger
Efter selve udforskningen kommer supervi-
sionsgruppen i spil. Resten af gruppen skal 
bringe fortællinger og refleksioner i spil, der 
åbner op for nye perspektiver og alternative 
fortællinger. Gruppen kan for eksempel stille 
spørgsmål, der får fokuspersonen til at reflek-
tere over egne styrker, værdier og erfaringer, 
som kan bruges til at håndtere »overfusnin-
gen« eller lignende situationer i fremtiden. 
Det kan være spørgsmål som: »Du fokuserer 
meget på, at det er en værdi for dig at have 
gode relationer til dem, du er i kontakt med. 
Du er måske meget mere optaget af gode 
relationer end andre. Hvordan kan du bruge 
den personlige værdi til at håndtere ’over-
fusningen?’« og »Du har dialog med mange 
forældre i løbet af en uge. Kunne du fortælle 
om en svær samtale med en forælder, hvor 
’overfusningen’ ikke var til stede?« 

Med kollegial supervision får du således 
en mulighed for at opbygge og reflektere over 
oplevelser og situationer, som har været bela-
stende, og kollegialt får du en mulighed for at 
gøre den enkelte i stand til at håndtere følel-
sesmæssige krav og oplevelser i arbejdet som 
lærer. Men som det også gerne skulle være 
tydeligt, er det en svær og anderledes måde 
at arbejde på, så hvis supervisionen skal lyk-
kes, kræver det tillid og fortrolighed. Samt at 
man i supervisionsgrupperne har fået lært og 
trænet sine samtalekompetencer. 

Lone Christensen er uddannet og autoriseret 
psykolog og er aktuelt erhvervs-ph.d.-studeren-
de og chefkonsulent i Rambøll Management.
Morten Kerrn-Jespersen, cand.soc.PKL, arbej-
der med arbejdsmiljø, organisationudvikling og 
ledelse hos enorganisation.dk 

KrOnIK
lone ChrIstensen,  
psykolog

 
Morten kerrn-Jespersen,  
Cand.soC.pkl
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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»Samtale  
fremmer forståelsen«

DLF mener
af Bjørn Hansen,  
formand for dLf’s skoLe- og  
uddanneLsespoLitiske udvaLg 
 

Det er netop nu, der sættes billeder på næste 
skoleårs virkelighed. Hvilke fag og klasser skal 
jeg undervise i? Men ikke mindst i år spørgs-
målet om: Hvor mange flere undervisnings-
timer bliver det faktisk, jeg skal have? Hvilke 
andre opgaver forventer skolelederen, at jeg 
skal løse – og især hvor lang tid er der sat af 
til dem og særligt forberedelsen og efterbe-
handlingen af undervisningen?

Der skal være sammenhæng mellem de 
opgaver, man får tildelt, og de forudsætninger 
og tidsmæssige resurser, der opstilles i opga-
veoversigten, for at læreren kan løse opgaven 
kvalificeret. Det er skolelederens ansvar, at der 
er den sammenhæng, men det må også være 
klart, at den bedste løsning må ske på bag-
grund af en dialog, hvor leder og lærer i fæl-
lesskab får drøftet og vurderet, hvor meget tid 
der kræves til at løse hver af opgaverne i den 
foreslåede opgaveoversigt. I lov 409 står der, 
at en sådan dialog skal finde sted!

I den forbindelse vil der givet rejse sig 
flere spørgsmål om vurderingen af sam-
menhængen mellem opgaver og tiden, der 
afsættes til dem. Til hjælp til den dialog har 
tillidsrepræsentanterne fået tilsendt en »Sam-
taleguide«, som den enkelte lærer kan bruge 
til drøftelsen med lederen. Spørg efter den, 
hvis du ikke allerede har set den – og brug 
den i din snak med lederen, så du får den 
bedste oversigt over din situation fra august.

Der er mange lærere, der allerede nu har 
svært ved at forestille sig en hverdag ifølge 
lov 409. Vi ser det, når rigtig mange lærere, 
der har muligheden for at gå på pension, 

faktisk nu vælger at gøre brug af den mulig-
hed, og når Danmarks Radio gennemfører en 
undersøgelse, der viser, at seks ud af ti lærere 
overvejer at forlade faget.

Men usikkerheden om næste skoleår 
viser sig også på andre områder. Vi ser det, 
når lærerne på skolerne møder stressede 
og pressede skoleledere, der har fået den 
umulige opgave at få – alt for få – resurser 
til at strække til de opgaver, skolen gerne på 
en kvalificeret måde skulle varetage næste 

skoleår, og når politikerne lokalt og centralt 
begynder at spekulere på, om det nu var det 
rigtige, de valgte sidste år, da de tog et opgør 
med lærernes arbejdstid. 

Derfor viser både mange ledere og politi-
kere også stor vilje til at komme i dialog med 
lærernes lokale kredse – og også med DLF 
centralt! Det skal vi naturligvis tage imod og 
prøve at få det bedste ud af. Til fordel for kva-
liteten i skolens undervisning, men også og 
især for lærernes arbejdsmiljø! 

 Der skal være sam-
menhæng mellem 
de opgaver, man får 
tildelt, og de forud-
sætninger og tids-
mæssige resurser, 
der opstilles i opgave-
oversigten, for at  
læreren kan løse op-
gaven kvalificeret. 

}Kommentarer til DLF’s forslag 
til overenskomstkrav
Tine Jensen: 
»… vi står med et dagligt ledel-
sesansvar i klasserummet og 
skal samarbejde med mange 
parter. vi skal være fagligt og nu 
specialpædagogisk opdateret, 
og det kræver, at vi konstant vi-
dereuddanner og dygtiggør os – 
vores uddannelse, kompetencer 
og ansvar skal afspejle sig i løn-
niveauet for vores profession.

Hvad angår efteruddannelse 
mener jeg, at vi i denne om-
gang kan stille krav om uddan-
nelse i reformens særlige tiltag 
og fokuspunkter, for eksempel 
inklusion, it, fokussamtaler, un-
derstøttende undervisning, tidlig 
sprogstart …«. 

Kirsten Nielsen:
»jeg synes, der mangler et 
punkt, der handler om den flek-
sible arbejdsplads a la 2014. når 
resten af befolkningen går mod 
flekstid og hjemmearbejdsplad-
ser, gør man det modsatte med 
lærernes arbejdsforhold ...«.

Line Lykke Nielsen: 
»det virker, som om de voksende 
indre pædagogiske opgaver i 
skolen også står til et eftersyn. 
Hvordan fordeler de mest ud-
satte elever sig ikke statistisk, 
men reelt. og hvordan sikres den 
enkelte lærer en øvre grænse for 
spredning i faglig og pædagogisk 
rækkevidde. ikke kun af hensyn 
til læreren, men i lige så høj grad 
for at sikre tid til hver enkelt 
elev …«.

Pernille Kepler:
… sidst – men ikke mindst – vi 
skal have en undskyldning for 
overgrebet, tilsviningen og tyve-
riet af løn og feriepenge – men 
det er jo nok ikke realistisk i 
denne verden«.
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inDLæg på folkeskolen.dk i april536

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 12 skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 3. juni klokken 9.00.

 Det, man gør, 
er at lægge al 
skyld på lærerne. 
De (lærerne) er 
ikke kloge nok.

Der er uoverensstemmelse mellem det, kom-
munernes ledelse siger, og det, lærerne siger. 
Det er i grunden ikke så mærkeligt. Kom-
munernes pædagogiske ledelse regner med, 
at et par pædagogiske foredrag vil klare det 
(universitetsmodellen).

Lærerne ved af bitter erfaring, at det hver-
ken gør fra eller til. Den ene part, den uden 
praktisk erfaring, regner med, at alle lærere 
er helt »klædt på« efter et par foredrag. 

Så skal der opstå uoverensstemmelser. De 
kommunalt ansatte, pædagogisk uddannede 
eller ej, vil altid have en interesse i, at kom-
munen får ret. Tilsyneladende tror man fort-
sat, at elever, som er sendt i særlige klasser, er 
tilfældigt udtaget og ikke har gjort sig negativt 
bemærket på nogen måde. De bliver ikke det 
mindste klogere, fordi de nu havner på forsi-
den af alle aviser.

Det, man gør, er at lægge al skyld på læ-
rerne. De (lærerne) er ikke kloge nok. Man 
har end ikke tænkt den tanke, at fejlen kunne 
ligge hos eleven. At han/hun simpelt hen 
mangler intellektuel udrustning. At det er 
eleven og ikke læreren, som trænger til det 
pædagogiske foredrag.

Foredrag kan ikke højne undervisningen. 
Eleverne, som bliver sendt tilbage i klassen, 
vil stadig kræve øget opmærksomhed fra lære-
ren, som derved unddrager den øvrige klasse.

Men navnlig vil det gå ud over de inklude-
rede, som ikke kan følge normalundervisnin-
gen, men det er jo billigere end specialklas-
sen. At tro, at eleverne bliver klogere eller 
bedre til at følge med i klassen, bare fordi de 
kommer tilbage, er ikke videre begavet. De 
har ganske rigtigt en stor chance for at havne 
på offentlig forsørgelse. Men det har intet med 
henvisningen til specialklassen at gøre. Det 
skyldes udelukkende deres manglede intellek-
tuelle formåen (forkortet af redaktionen).

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

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

}Blog: en dårlig ide – med en 
dårlig ide oveni
Therese Schilhab:
»den danske folkeskole har fået 
et kvantitetsløft – ikke et kvali-
tetsløft. men kvantitet er ikke lig 
med kvalitet. dårlig øl bliver ikke 
til god øl, hvis bare der er nok af 
den, og en dårlig ide bliver ikke til 
en god ide, hvis den bare bliver 
lagt sammen med andre dårlige 
ideer ...
... Hvis vi skal effektivisere læ-
ring, det vil sige skabe mere 
viden, skal vi i stedet styrke 
’læringseffekten’ og ikke ’gen-
kaldelseseffekten’. altså, vi skal 
gå efter at integrere den pågæl-
dende viden med anden relevant 
viden, det vil sige hænge den op 
og perspektivere den i stedet for 
at stille os tilfreds med, at den 
ligger lige under overfladen som 
papegøjesnak ...«.

Udførlig lærervejledning med 
tilrettelagt emneuge, film, 
online-spil og aktiviteter 
følger med. Gratis. 
Betal kun porto og ekspedition. 
Se mere og bestil inden 01.07. 2014 
på: rødekors.dk/skole/flugt

NYT, STÆRKT, AKTUELT 
UNDERVISNINGSMATERIALE 

OM BØRN PÅ FLUGT. 
I DANMARK OG RESTEN 

AF VERDEN.
NEMT,

OVERS
KUEL

IGT,

GRAT
IS
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Bestil gratis og
fragtfri materialer
på dcum.dk/butik
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en dag om undervisningsmiljø

grundskolen

Inspiration til 
arbejdet med 

undervisningsmiljøet

Dansk Center for Undervisningsmiljø
Danish Centre of Educational Environment

Blommevej 40 · DK - 8930 Randers NØ
dcum@dcum.dk · +45 722 654 00

www.dcum.dk

Vi arBejDer sammen For at LyKKes meD Den nye sKoLe
Christine Antorini, undervisningsminister

Det er helt afgørende, at vi arbejder sammen 
for at gøre skolen bedre for alle elever. Jeg 
deler derfor ikke Dorte Langes opfattelse af, at 
jeg ikke forholder mig til, hvorvidt lærere og 
skoleledere kan lykkes med implementerin-
gen af reformen (Folkeskolen nummer 8, DLF 
mener). Tværtimod. Det er noget, der optager 
mig meget. Den danske folkeskole står over 
for en historisk stor reform. Det er derfor ind-
lysende, at landets lærere og skoleledere står 
over for en stor opgave. Det er en opgave, som 
det vil tage tid og kræfter at løse. Og derfor er 
det en opgave, som vi i Undervisningsministe-
riet gør rigtig meget for at bakke skolerne op i. 

Vi har allerede en god dialog med Dan-
marks Lærerforening, og jeg er overbevist om, 
at vi sammen kan gøre skolen endnu bedre 
for vores børn. I partnerskabet for folkeskolen 
samarbejder vi blandt andet med Danmarks 
Lærerforening for at sikre, at lærerne får de 
bedst mulige betingelser for at arbejde med 
den nye folkeskole i forbindelse med kompe-
tenceløft og varieret undervisning. Vi samar-
bejder også med Danmarks Lærerforening om 
udformningen af de nye Fælles Mål, der dan-
ner retning for indholdet i undervisningen.

Ude i kommunerne ved jeg, at skolerne og 
forvaltningerne allerede arbejder på højtryk 
med at omsætte reformtankerne til en kon-
kret skolevirkelighed. I takt med at indholdet 
bliver mere konkret, håber og tror jeg også, at 
lærerne vil se de mange muligheder, reformen 

giver dem for at udvikle undervisningen og i 
endnu højere grad sætte deres egen faglighed 
i spil. Her kan de få hjælp fra læringskonsulen-
ter, som skal vejlede kommuner og skoler i, 
hvordan de bedst muligt kan løse de opgaver, 
der ligger i reformen. Vi har også etableret et 
resursecenter for folkeskolen, som gør viden 
om læring nem at gå til for lærere og skoler. 
Også her indgår vi i et samarbejde med Dan-
marks Lærerforening.

Samarbejdet om at gøre skolen endnu 
bedre for vores børn er således allerede i fuld 
gang. Og derfor tror jeg på, at vi kan lykkes 
med den nye skole. 

sVar:
»sammen gør vi en god 
skole bedre«
Sådan lød titlen på et oplæg, Danmarks Lærer-
forening offentliggjorde i januar 2013, hvor vi 
beskrev, hvordan ønsket om en længere skole-
dag for eleverne kunne organiseres uden at gå 
på kompromis med kvaliteten. Men KL og rege-
ringen ønskede som bekendt at fjerne lærernes 
arbejdstidsaftale, så de ignorerede oplægget, 
lockoutede lærerne, fjernede arbejdstidsaftaler-
ne og dermed garantien for tid til forberedelse, 
og oplægget blev ikke indarbejdet i undervis-
ningsministerens reformforhandlinger.

Som jeg skrev i klummen, så er KL nu helt 

tavs i forhold til spørgsmålet om den kom-
mende kvalitet i folkeskolen, og jeg skrev: 
»Undervisningsministeren nægter på samme 
vis at forholde sig til, hvorvidt det er muligt 
for lærere og ledere at lykkes med opgaven«. 
International forskning og internationale er-
faringer peger entydigt på, at det er den tid, 
lærere bruger – såvel sammen som hver for sig 
– til at planlægge og evaluere undervisningen, 
der sikrer kvaliteten i skolen. Den tid er der 
blevet mindre af fra og med næste skoleår. Det 
faktum forholder undervisningsministeren sig 
fortsat ikke til. 

Partnerskabet for folkeskolen har indtil vi-
dere ikke beskæftiget sig med, hvordan lærere 
skal levere kvalitet i de ekstra undervisnings-
timer, når der er mindre tid til forberedelse, 
men det er vi selvfølgelig parate til at drøfte fra 
Danmarks Lærerforenings side. 

At lykkes med opgaven vil sige, at eleverne 
bliver dygtigere til meget mere end at læse og 
regne. Fra og med næste skoleår har lærere og 
ledere fået dårligere betingelser til det arbejde, 
fordi regeringen har valgt at finansiere refor-
men ved at spare på lærernes forberedelsestid. 
I mange kommuner går kommunalbestyrelsen 
heldigvis imod KL’s ønsker og indgår aftaler 
med den lokale kreds, som i nogen grad sikrer 
kvaliteten i undervisningen, men alt for mange 
steder er lærere og ledere overladt til selv at 
forsøge at klare opgaven.
Dorte Lange, næstformand for DLF

debatteret
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på folkeskolen.dk har vi nu faglige 
netværk for alle folkeskolens fag 
samt specialpædagogik og it i 
undervisningen. Hvis du tilmelder 
dig et eller flere netværk, kan du 
få nyheder, debat og videndeling 
om dit fag direkte i din indbakke. 
men du kan selvfølgelig også 
selv bidrage, og i maj sætter vi et 
weekendophold for to til en værdi 
af 7.500 kroner på højkant. vi 

trækker lod blandt alle, der skriver 
et indlæg på et fagligt netværk 
i maj – et debatindlæg, et lærer 
til lærer-indlæg om et undervis-
ningsforløb – eller bare et lille tip 
om et godt Youtube-link eller 
andet til faget! 

KLog Dig meD KoLLeger

Bidrag til dit  
faglige netværk 
på folkeskolen.dk
– og vind et weekendophold!

H o t e L  G a m m e L  a v e r n æ S

S k a r r i L D H u S
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TeksT HENRIK  STANEK

foTo PALLE PETER SKOV

efter skolesammenlægninger:
Styrmanden mangler for tit

Som mange andre kommuner ændrede Haderslev radikalt i skolestrukturen for tre år siden.  
I dag er Karsten Rudbeck Jessen leder af en skole på to matrikler, og det gør det svært for ham  

at være synlig. To lærere ville ønske, at skolen lå på én adresse.

»Det er rart at se dig«.
Sådan lyder en typisk bemærkning, når 

skoleleder Karsten Rudbeck Jessen hver an-
den dag arbejder ud fra Sønder Otting Skoles 
afdeling i Buegade og vice versa med afdelin-
gen i Kløvermarken.

»Der bliver lagt mærke til, når jeg er der«, 
konstaterer han med et smil. 

Hertug Hans Skole og Hjortebroskolen var 
blandt de skoler, som blev slået sammen, da 
politikerne i Haderslev lavede ny skolestruk-
tur i 2011. Med hver godt 400 elever var de to 
byskoler ligeværdige.

»Vi har undgået storebror-lillebror-effek-
ten, hvor den lille afdeling føler sig fattigere 
på ledelse. Jeg er ganske vist kun i vores 
afdelinger hver anden dag, men jeg spilder 

ikke tid på at køre frem og tilbage. Så ville 
medarbejderne heller ikke kunne finde ud af, 
hvornår jeg var hvor«, siger Karsten Rudbeck, 
der inden sammenlægningen var skoleleder 
på Hertug Hans Skole.

Sønder Otting Skole får overbygningsele-
ver fra andre skoler og har i dag små 1.000 
elever. Der er flyttet rundt på klasser og 
lærere, så 0. til 6. klasse går i Buegade og 
udskolingen i Kløvermarken. Det har sparet 
skolen for syv klasser.

»Jeg er ganske vist kun i vores afdelinger hver 
anden dag, men jeg tilstræber at blive der, så 
jeg ikke spilder tid på at køre frem og tilbage«, 
siger skoleleder Karsten Rudbeck Jessen.
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2000:  Som et forsøg får kommunerne lov til at oprette fælles ledelse for små skoler på 
landet, enten to og to eller med en naboskole i et mindre bysamfund.

2005:  Langebæk Kommune på Sydsjælland lægger tre skoler sammen til én skole på 
tre matrikler. Skole og Samfund klager over beslutningen til Undervisningsmini-
steriet og siden til tilsynet med kommunerne, men kommunen får medhold.

2008:  Bornholms Regionskommune og Lolland Kommune dyrker modellen i udpræget 
grad. Begge steder beslutter politikerne, at samtlige skoler skal indgå i skoler 
på flere matrikler.

2012:  Glostrup Kommune lægger alle fire selvstændige skoler sammen til én ny med 
cirka 2.100 elever. 

Sammenlægningens historie kort fortalt

»Afdelingerne løser forskellige opgaver, 
men vi holder fast i, at de er ligeværdige. Min 
store frygt er, at jeg ikke får givet samme in-
formation begge steder, for så risikerer jeg, at 
den ene afdeling vil føle sig som underskole. 
Det tænkte jeg meget over, da vi havde en 
stor fyringsrunde«.

Man kunne altid have ønsket sig, at skolen 
havde været samlet et sted, mener Karsten 
Rudbeck. Men han synes, at skolen er ved at 
finde frem til en hverdag, som fungerer. Det 
indbefatter en struktur med fire afdelingsle-
dere.

»De har kompetence til at træffe beslut-
ninger, så lærerne kan få vished her og nu, 
og ikke kun når jeg er i afdelingen. Det har vi 
gode erfaringer med«.

To skoler i praksis
Selv om en skoleleder danser hele tiden, kan 
han kun danse på et gulv ad gangen, så alt an-
det lige er det en hæmsko, at skolen er delt, 
mener Birgitte Kjøng og Torben Nørgaard, 
som begge underviser i afdelingen med de 
yngste elever.

»Sammenlægningen har været en vold-
som omvæltning, også fordi vi skulle spare. 
Karsten har selvfølgelig fået en anden rolle, i 
og med at skolen er blevet mere end dobbelt 
så stor, men det er en lang proces at skabe 
en ny kultur, og han har været for langt væk 
fra os«, siger Birgitte Kjøng, der er tillidsre-
præsentant for kollegerne i sin afdeling.

Selv om der kun er knap to kilometer 
mellem de to afdelinger, skal man ikke regne 
med, at lærerne opfatter sig som ét lærervæ-
relse, mener Torben Nørgaard.

»Vi føler os ikke tættere på overbygningen 
end de fødeskoler, skolen har fået tilknyttet. I 
praksis er vi to skoler, selv om Karsten gør sit 
yderste for, at vi skal opfatte det som én. Vi 
har meget mere fokus på vores egen afdeling 
end på det fælles«.

Alligevel savner han en rød tråd i sin af-
deling.

»Vi lærere har for eksempel meget forskel-
lige holdninger til ordensreglerne. Det giver 
knas, når eleverne ikke ved, hvad de må, så 
jeg savner, at der bliver sat en retning«, siger 
han.

Det er på vej, men ledelsen har haft brug 
for tid til at finde hinanden, mener Birgitte 
Kjøng.

»Der er også kommet mere ro på os læ-
rere, fordi vi er begyndt at lære hinanden at 
kende. Desværre var der ikke penge til en 
rystesammentur, men vi var ude at bowle for 
nylig, så vi er ved at være en gruppe«.

Sammenlægningen har haft den konse-
kvens, at indskolingen og til en vis grad mel-
lemtrinnet er blevet drænet for mænd. Det 
huer ikke Torben Nørgaard. 

»Der går lidt for meget morsnak i den, 
hvor nogle elever måske savner en mere 
håndfast tilgang. Drengene har i hvert fald 
ikke mange mænd at læne sig op ad«, siger 
han. 

 Birgitte Kjøng er enig i, at det ville være 
godt med flere mænd i afdelingen, men det 
er svært at ændre på i en tid med flere fyrin-
ger end ansættelser.

»Ledelsen kunne have besluttet at fordele 
kønnene mere ligeligt, men den valgte en 
demokratisk model, hvor vi fik lov til at øn-
ske afdeling, og det var godt«.

På forkant med reformen
De to lærere efterlyser ro til det videre 
arbejde med at skabe en fælles skole, men 
skolereformen kommer på tværs.

»Det er ikke politikernes skyld, at der 
kommer en reform, tre år efter at de lagde 
en række skoler sammen, men vi kunne øn-

»Der er bred enighed om, at det 
er en meget stor opgave at få 
skabt en fælles kultur på fælles-
skolerne – og at ledelsen skal gå 
forrest. Lederne peger samtidig 
på, at det er meget vanskeligt at 
være denne frontfigur på grund 
af nedsat ledelsestid og pendling 
mellem matriklerne«.
Evaluering af fællesskolerne i Haderslev

»Der er bred enighed om, at  
lederne bydes arbejdsvilkår, som 
ikke levner dem mulighed for at 
levere ledelse på det nødvendige 
niveau for at sikre skolernes  
kvalitet«.
Evaluering af fællesskolerne i Haderslev

»Nu er det svært at udtale sig  
om sin egen synlighed, men jeg 
oplever selv, at jeg har været 
mindre synlig i dagligdagen på 
den enkelte matrikel og har haft 
svært ved at involvere mig i  
dagligdagen, i det omfang med-
arbejderne har efterspurgt«.
Evaluering af fællesskolerne i Haderslev »Vores ledelse er overbebyrdet 

med mødeaktivitet og kurser 
og kører rundt mellem skolerne. 
Kontoret er ofte tomt, når vi som 
lærere i det daglige har brug for 
vores ledelse«.
Evaluering af fællesskolerne i Haderslev
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GRATISGRATIS
Et hav af 

undervisningsmaterialer på:

www.redbarnet.dk/MEGAFONEN

Fri for Mobberi • Sikkerchat • Sig det som det er! • Deadline Athen • De fattige børn og unge 
• Børnerettighedsdagen (20. november) • Mange andre materialer til din undervisning.

Torben Nørgaard 
savner, at ledel-
sen går ind og 
sætter retning, 
så lærerne for 
eksempel holder 
sig til de samme 
ordensregler.

ske, at de havde indgået en aftale om arbejds-
tiden, så vi ikke selv skulle finde ud af det 
hele«, siger Birgitte Kjøng.

Karsten Rudbeck vurderer, at lærerne på 
den sammenbragte skole netop er på forkant 
med reformen, fordi de har skullet nytænke 
hverdagen.

»Det er ikke bare bøvl, at to lærerværelser 
er blevet lagt sammen, og at vi har fået tilført 
lærere fra forskellige skoler sammen med 
udskolingseleverne. Det er også en rigdom, 
som fører til nuancerede drøftelser om for 
eksempel understøttende undervisning«, si-
ger skolelederen.

At der er inspiration at hente hos de nye 
kolleger, mærker Birgitte Kjøng.

»Hjortebroskolen havde tradition for at 
tage ud af huset, og det har vi taget til os. Det 
er en gevinst, at vi er nødt til at gå fra plejer 
til at skabe noget fælles ud fra det, vi har 
gode erfaringer med«.
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16 skoler i Haderslev Kommune blev i 2011 
lagt sammen til otte fællesskoler. Men afde-
lingerne har ikke nødvendigvis noget til fæl-
les, viser en ny evaluering.

Generelt fungerer samarbejdet i den en-
kelte afdeling udmærket. Udfordringen lig-
ger i samarbejdet mellem afdelingerne, som 
spænder over meget store forskelle. Hvor der 
på Sønder Otting Skole har været et ønske 
om at skabe et tæt samarbejde og en fælles 
identitet, har der i mindre lokalområder, hvor 
afdelingerne ligger relativt langt fra hinan-
den, været langt større fokus på at bevare 
afdelingen som lokalt kulturcenter.

Rapporten peger også på, at nogle af-
delinger ikke synes, at de har noget at være 
fælles om ud over det administrative og øko-
nomiske. Tværtimod.

»Det manglende samarbejde opfattes 
ikke som en bevidst handling, men som ud-
tryk for, at afdelingerne har nok at se til, og 
at der ikke er et naturligt fællesskab mel-
lem dem. Det er også udtryk for stor afstand 
såvel geografisk og størrelsesmæssigt som 
kulturelt. Lillebror-storebror-problematikken 
og frygten for, at den lille afdeling er truet 
på sin eksistens, er også tydelige faktorer i 
samarbejdet«, hedder det i rapporten.

Det fremgår også, at lærerne har et ud-
talt ønske om mere samarbejde, og når det 
bliver organiseret af ledelsen, arbejdes der 
fint med faglig sparring og møder, fælles 
lejrskole og fælles kurser, hvor vi-følelsen 
styrkes. 

fællesskoler har ikke  
nødvendigvis noget til fælles

»Lærerne på den 
gamle Hjortebro-
skolen havde tra-
dition for at tage 
ud af huset, og 
det har vi taget til 
os«, fortæller til-
lidsrepræsentant 
Birgitte Kjøng.

Det er også en styrke, at der ikke længere 
er lærere, som har patent på små fag.

»Det er dejligt at kunne diskutere ideer og 
materialer med et par kolleger, så vi ikke går i 
ring«, siger Torben Nørgaard, der underviser 
i sløjd. 
freelance@dlf.org

LEJRSKOLE 
MED BID I
MADlejr er en ny form for lejr-
skole, hvor 6.-7. klasser deltager 
i et alternativt og udfordrende 
læringsforløb, der sætter fokus på 
noget helt essentielt, nemlig mad 
og måltider.

I løbet af de 5 dage lejrskolen 
varer, vil eleverne deltage aktivt 
i tilberedningen af alle deres 
måltider, samtidig med at de 
bliver klogere på råvarer, sundhed 
og bæredygtighed. Det er både 
lærerigt og sjovt – og så styrker 
det fællesskabet i klassen. 

NEMT AT GÅ TIL
MADlejr er et nøje tilrettelagt 
forløb, hvor eleverne involveres i 
de mange aktiviteter omkring  
mad og måltid, sundhed, trivsel 
og bæredygtighed.

Vores faste personale står for  
alle indkøb, mens aktiviteterne 
planlægges i tæt samarbejde  
med elever og lærere.

Prisen for de 4 overnatninger er 
500 kr. pr. elev – inkl. mad samt 
undervisningsmateriale til før, 
under og efter opholdet, og  
den offentlige transport kører 
direkte til de nyombyggede 
faciliteter på Helnæs midt i den 
skønne, sydfynske natur. 

på madlejr.dk

læs mere og tilmeld din klasse

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på

madlejr.dk

” Det at mødes om mad og 
måltider bidrager til at styrke 
fællesskabet i klassen.”

 
– Deltagende lærer på pilotlejrskolen

LEJRSKOLE FOR
6.-7. KLASSE
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Ude på legepladsen slår store vanddråber 
ned mod Borgerskolens bordtennisborde. 
Indenfor i 7.x handler dagens tema om at se 
muligheder. Lærer Mette Greve læser en tekst 
op for klassen om en dreng, der aflyser sin 
aftale om at ligge i telt med et par venner, 
fordi det regner.

»Vi skal hellere se på det, vi kan, i stedet 
for alt det, vi ikke kan, fordi det regner«, 
 siger en pige og begynder at nævne alt det, 
man godt kan lave i et telt, selvom det reg-
ner.

En af drengene rækker hånden op og 
siger: »Han er en sortseer, der bare synes, at 
det er noget skidt det hele«.

Det er klassens time, og halvdelen af årets 
timer bruger Mette Greve på at undervise 
i Perspekt. Det er et konceptuelt under-
visningsmateriale, hvorigennem eleverne 
lærer personlige og sociale færdigheder, 
der er nødvendige for at kunne gebærde 
sig som elev og kammerat. Det er nemlig 
ikke en selvfølgelighed, at eleverne har lært 
det af forældrene. Materialet er derfor også 
tiltænkt alle børn, hvad enten de har diagno-
ser eller ej.

»Eleverne får øvet kommunikationsfærdig-
heder og sociale kompetencer, for eksempel 
respekt over for hinanden. Det er selvfølgelig 
svært at sige, om det er Perspekt eller min 
klasseledelse, men klassen er blevet bedre 
til for eksempel konflikthåndtering, og de er 
blevet mere opmærksomme på hinanden«, 
siger Mette Greve. Hun er dog ikke i tvivl om, 

at undervisningsmaterialet stiller nogle gode 
rammer til rådighed, som hun bygger videre 
på i sin egen fortolkning. 

I dette skoleår har lærere stået for un-
dervisningen, men efter sommerferien bliver 
Perspekt pædagogernes område. Men alle 
lærere har fået værktøjerne til det fælles 
sprog, og det står dem frit for at inddrage det 
i undervisningen, hvis det giver mening.

Vis din vrede
I gruppeordning A, som er Borgerskolens 
specialrække for de yngste børn, bruger 
lærere og pædagoger også Perspekt som afsæt 
for undervisningen, men her er det pædagog 
Mona Laursen, som står for træningen.

»Man kan være forskellig med hensyn til 
udseende, familie, tanker og følelser«, forkla-
rer Mona Laursen for ungerne.

»Man kan vise sine forskellige følelser 
uden at sige noget. I kan se, at hunden er 
glad, når den logrer, eller sur, når den viser 
tænder. Hvordan ser I ud, når I er vrede?« 
Alle børnene skærer ansigter og ser meget 
vrede – næsten bidske – ud, og en stille knur-
ren slippes løs.

»Kom, nu skal vi danse stopdans. Når mu-

sikken stopper, så skal I vise en følelse med 
kroppen, og så skal jeg gætte, hvad det er«, 
siger Mona Laursen og begynder at danse 
med børnene, mens lærer Ulla Thomsen sty-
rer musikken.

»De her børn har svært ved at sætte ord på 
for eksempel følelser. Der hjælper Perspekt, 
fordi det er meget konkret og visuelt«, forkla-
rer læreren. Mona Laursen er helt enig.

»Det er et genialt system. Man skulle 
ikke tro, at man kan undervise systematisk i 
sociale færdigheder, men det kan man. Det 
kræver dog meget planlægning, når øvelserne 
skal omsættes til dagligdagen«, siger hun. 
Pædagogerne ser på trivsel, og lærerne ser på 
faglighed og trinmål.

»Vi ser nogle andre ting end lærerne. Vi 
skal ikke være dårlige lærere, og lærerne skal 
ikke være dårlige pædagoger. Det fantastiske 
ved skolereformen er, at begge kompetencer 
kommer i spil, og det er til gavn for børnene«, 
fortæller Mona Laursen. Hun synes, at det er 
ærgerligt, at diskussionen ofte handler om at 
tage arbejdet fra hinanden.

Elever forstyrrer ikke uden grund
På Borgerskolen er 62 lærere og pædagoger 
blevet efteruddannet i Perspekt, og derud-
over er 60 lærere uddannet som observa-
tører, så de ved, hvad målet er, og kender 
til konceptet. Kurser og materialer har i alt 
kostet skolen 170.000 kroner.

»Vores forudsætning er, at et barn, der skal 
lære, også er socialt kompetent. Vi er nødt 
til også at kræve høj faglighed på de sociale 
kompetencer«, siger Anne-Margit Lassen. Hun 
er pædagogisk afdelingsleder for udskolingen, 
og hun har været med til at indføre Perspekt 
på hele skolen. For hende at se er der en sam-

TeksT HannE  HEllisEn

foTo Klaus  Holsting

Elever lærer sig selv at kende
Hvad betyder det, når mundvigene hænger nedad, og hvordan finder du tid til 
den danske stil i en weekend proppet med aktiviteter? På Borgerskolen i Taastrup 
trænes eleverne i personlige og sociale kompetencer, i erkendelse af at eleverne 
ikke nødvendigvis lærer det hjemmefra.

Perspekt er et kognitivt baseret undervisningsmate-
riale, der øver sociale og personlige kompetencer hos 
eleverne. Perspekt er udviklet af Allan Mads Knægt og 
Jane Vinter med støtte fra Rockwool Fonden og i sam-
arbejde med blandt andre elever, lærere, pædagoger, 
psykologer og studievejledere.

undervisning i  
sociale færdigheder
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menhæng mellem socialt kompetente børn 
og læring. 

»Der har været meget fokus på faglighed 
de sidste par år, men det er også vigtigt at 
lære børnene det sociale. De to ting hænger 
sammen«. Anne-Margit Lassen ser også un-
dervisningsmaterialet som en mulighed for at 
komme væk fra gentagelserne »lad nu være 
med at forstyrre« og »sid stille«.

»Når børn forstyrrer, er det et udtryk for, 
at der er noget, de ikke kan. Læreren eller 
pædagogen skal finde ud af, hvilke sociale 
færdigheder eleven skal trænes i. Målet er at 
skabe ro og børn i trivsel«. 

Men er sociale færdigheder ikke forældrenes 
opgave?

»Jo, det kan man sige. Men vi kan konsta-
tere, at nogle børn mangler disse forudsæt-
ninger. Vi har barnet seks timer om dagen, 
hvorfor skal vi så ikke prøve at gøre en for-
skel? Vi skal som skole ikke lade os begrænse 
af, hvad der sker eller ikke sker derhjemme«, 
svarer Anne-Margit Lassen og fortsætter. »Vi 
overtager ikke ansvar fra forældrene – vi tager 
ansvar«. 

I bund og grund handler den sociale træ-
ning om at lære sig selv at kende. I de store 
klasser er valget af ungdomsuddannelse ikke 
kun et fagligt valg, det er en social kompeten-
ce at kunne vurdere muligheder i forhold til 
sig selv og tage en beslutning om fremtiden, 
fortæller udskolingslederen.

»Nogle af øvelserne kan virke meget ba-
nale. For eksempel at lære eleverne at bede 
om hjælp. Men hvis den stille pige ikke beder 
om hjælp, når hun går i stå, så kan læreren 
heller ikke hjælpe hende«, fortæller Anne-
Margit Lassen.

I 7.x stiller Mette Greve eleverne en ny 
opgave: Du har stil for til mandag morgen. 
Lørdag eftermiddag skal du spille kamp, og om 
aftenen er der Melodi Grand Prix. Søndag for-
middag har du lovet at passe din onkels hund, 
og søndag aften plejer du at se krimi i fjernsy-
net. Hvornår skal du få tid til at skrive stil?

»Man kan droppe Melodi Grand Prix, det 
bliver jo genudsendt«, siger en af pigerne.

»Man må finde tiden til stilen, for skolen er 
altså vigtigere end fodbold«, svarer en anden 
af pigerne. 
hbh@dlf.org

Mange af 
øvelserne kan virke 

banale, men de er stadig 
vigtige, fortæller anne-Margit 
lassen. I 8.-9. klasse handler 

øvelserne om at gøre eleverne klar til 
ungdomsuddannelse ved at træne 
dem i at lægge en plan, træffe en 
beslutning, forhandling og kom-

promis og ikke mindst at 
tackle et nederlag.

 
En stor del af undervis-

ningen bliver leget ind med 
rollespil. På den måde træner 

eleverne både kommunika-
tion og kropssprog.

Mette greve spiller  
ofte selv flere roller i  

undervisningen for at gøre  
forskellen i for eksempel  

måden at kommunikere på 
tydelig for eleverne.
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Fingrene vandrer hjemmevant over tastaturet 
hjemme hos Morten Barasinski – endnu en 
mail forfattes. I december afkrævede læreren 
på Virklund Skole ved Silkeborg undervis-
ningsministeren en undskyldning for forløbet 
omkring sidste års lockout, og nu er turen 
kommet til hans fagblad, Folkeskolen. Hvorfor 
er der aldrig nogen lærere i bladet, der kigger 
fremad mod næste skoleår? spørger han i 
sin mail. Ja, lærerne har en undskyldning til 
gode for en uskøn proces. Ja, der er mange 
åbne spørgsmål. Men hvis ikke der ændres 
på det ensidigt negative fokus i debatten om 
arbejdstidslov og skolereform, der for længst 
er mudret sammen, risikerer man at overse 
lyspunkterne i den nye skolereform, mener 
han. Og taberne bliver eleverne.

»Jeg kunne godt tænke mig, at man tog 
udgangspunkt i, at nu er vilkårene besluttet 
politisk, og så i stedet diskuterede: Hvordan 
kan vi gennemføre det? Virkeligheden mø-
der os efter sommerferien. Uanset hvad vi 
end gør, trækker regeringen ikke reformen 
tilbage, så vi kan ikke rigtig ændre noget 
ved udelukkende at italesætte den negativt«, 
siger han.

»Der er en del af reformteksten, der læg-
ger op til positive ændringer, men det druk-
ner i al den negative tale om, hvad vi ikke 
vil«.

Hvorfor skal lærerne levere indhold i ram-
mer, de ikke selv har haft indflydelse på ud-
formningen af?

»Naturligvis burde vi have haft noget med-
bestemmelse, og jeg håber, at regeringen får 
en over nakken til næste valg, for der er tale 
om fuldstændig oldnordisk ledelse. Men jeg 
er ansat på Virklund Skole, og jeg skal have 
en hverdag til at fungere, hvor jeg ikke tager 
eleverne som gidsler«, lyder svaret fra Morten 
Barasinski.

Har fået et spark bagi
De mere enkle Fælles Mål, som ligger klar til 
juni, og et øget samarbejde mellem lærere og 
pædagoger i forbindelse med den understøt-
tende undervisning er nogle af de lyspunkter, 
Morten Barasinski ser i reformen.

»Jeg tror, vi alle oplever, at det er lettere 
at gøre tingene selv, men det giver pote på 
sigt at sætte andre ind i, hvordan man gør 
det. For mig personligt har understøttende 
undervisning givet mig et spark bagi, for man 
bliver tvunget til at planlægge den sammen«, 
siger han.

Også samarbejdet med eksterne partnere 
ser Morten Barasinski frem til.

»Jeg synes, at jeg har været ret god til at 
samarbejde med forældre, men når jeg læser 
teksten om ’den åbne skole’ i reformteksten, 
så bliver jeg da inspireret til i endnu højere 
grad at kigge udad«, siger Morten Barasinski, 
der allerede er i gang med at udvikle et sam-
arbejde med en forælder, der sidder i Dan-
marks Naturfredningsforening.

»Han kan trykke på nogle knapper, jeg jo 
slet ikke har adgang til«, siger han.

Endelig påpeger Morten Barasinski, at re-
formen flere steder har en ordlyd, han mener 
lægger op til mere støtte til lærernes daglige 
arbejde.

»Jeg glæder mig over det beskrevne fokus 
på ’bedre undervisningsmiljø og ro i klassen’. 
Når det er skrevet ind i en reform, så giver 
det mig carte blanche til som lærer at sige fra 
over for uacceptabel opførsel. Hvis ikke der 
bliver skabt ro, er jeg jo nødt til at handle mig 
ud af det«.

Men får du nye handlemuligheder?
»Når det er skrevet ind i reformen, må 

man jo kunne få en pædagogisk leder på ba-
nen, hvis der gentagne gange er uro. Det er, 
som jeg ser det, en måde at vise en intention 
om, at skole og forældre skal i samarbejde«.

Reformen skal tages i bidder
På Virklund Skole er man så småt begyndt at 
afprøve nogle af de ting, der bliver til virke-

TeksT AndReAs  BRøns  Riise 

foTo simon  Jeppesen

lærer: Ja, vi har en 
undskyldning til gode, 
men …

Lad os 
se fremad
Vi skal tage udgangspunkt i,  
at loven er vedtaget, så vi må  
diskutere, hvordan vi kan  
gennemføre det, mener læreren 
Morten Barasinski. Han synes, at 
tonen i debatten om folkeskole-
reformen er unødigt negativ.

rapporteret
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lighed efter sommerferien, og ifølge Morten 
Barasinski hjælper det på usikkerheden, at 
hverken ledelse eller lærere prøver at gabe 
over for meget.

»Det er skolelederens opgave, at vi for-
holder os til de nye lovkrav, der er om tidlig 
sprogstart og andet, men vi skal udvikle den 
nye skole sammen over tid. Jeg mener, det kan 
lade sig gøre at leve op til alle de obligatoriske 

ændringer, i et tempo alle føler sig trygge i. Vi 
er i hvert fald villige til at kalde den tid, vi går 
ind i til august, for ’version 1’, hvor alle skal 
finde deres ben at stå på«, siger han.

Derfor tror læreren også på, at de positive 
ting i reformen først for alvor udfolder sig 
efter et års tid. Det er også med til at afhjælpe 
nogle af de frustrationer, der opstår af, at 
lærerne ikke har så meget konkret at forholde 
sig til endnu.

»Tingene er ukonkrete, og der er rigtig 
mange ting, der ikke kommer til at spille 
maksimalt til næste skoleår. Vi kommer til at 
møde rigtig mange udfordringer. Vi skal sige 
til os selv og hinanden, at nu vil vi det, og vi 
vil hjælpe hinanden med frustrationerne, og 
så huske på, at reformen er en politisk beslut-
ning. Vi må ikke fralægge os ansvaret, men vi 
må heller ikke tage det på os som en byrde. 
Vi skal tage et professionelt, men ikke et per-
sonligt ansvar«, siger han.

»Man kan blive så personligt involveret, at 
man glemmer, at man også er lønmodtager. 
Jeg skal udføre mit arbejde og løse de opga-
ver, jeg er blevet sat til, på en innovativ måde, 
men man finder jo ikke nogen arbejdspladser 
i dag, hvor man ikke skal det«.

Lad os diskutere forberedelse
Mange lærere har spurgt til, hvilke nuvæ-
rende arbejdsopgaver de ikke skal udføre, når 

de efter sommerferien skal undervise mere af 
deres arbejdstid. Morten Barasinski opfordrer 
til en diskussion af, hvordan man kan forbere-
de sig på kortere tid.

»Vi bliver nødt til at spørge os selv, hvad 
forberedelse betyder. Jeg tror for eksempel, at 
vi skal til at rette mere sammen med eleverne 
i stedet for at hive 27 hæfter med hjem«, siger 
læreren, der generelt opfordrer til at kigge 
positivt, men realistisk på hverdagen efter 
sommerferien.

»Et eller andet sted skal vi vel også kunne 
snakke om, at vi vel aldrig til fulde har levet 
op til folkeskolelovens Fælles Mål og trin-
mål. Det skal jeg gerne være den første til at 
indrømme. Og det kommer vi heller ikke til 
denne gang, men lad os tale om, hvordan vi 
kan gøre det så godt som muligt inden for de 
rammer, vi er blevet tildelt, og på sigt opfylde 
de nye klarere og enklere mål«, siger Morten 
Barasinski. 
abr@dlf.org

Personale og ledelse på Virklund Skole har holdt inspira-
tionsmøder for at sætte ord på de ting, de vil have med 
over i den nye skole, de møder ind til efter sommerferien. 
Ordene er blevet en del af puslespillet på væggen på læ-
rerværelset.

rapporteret

Jeg er ansat på  
Virklund Skole, og jeg 
skal have en hverdag 
til at fungere, hvor 
jeg ikke tager  
eleverne som gidsler.
morten Barasinski
Lærer
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TIlmeld dIg  
neTværkeT
engelsk på  

folkeskolen.dk

tættere på faget:  EngElsk
  

Da Lena Smith Boysen blev uddannet som læ-
rer for 14 år siden, drog hun til England og blev 
lærer på en meget stor engelsk skole uden for 
Newcastle, Marden High School – en seksspo-
ret skole med 900 elever.

Hun havde besluttet sig for, at eleverne bare 
skulle kalde hende ved fornavn, og introducerede 
sig som Lena. Her stødte hun ind i den lidt mere 
uniformerede engelske skolekultur.

»Det ville de slet ikke. Det var et helt an-
det skolesystem, og jeg kom til at hedde miss 
Smith, siger Lena Smith Boysen, men oplevel-
sen gav hende et kæmpe boost.

»Studerede til læringskonsulent«
Da Lena Smith Boysen vendte tilbage til Dan-
mark i starten af 00’erne, fik hun job som lærer 
i først Aarhus  og senere Jelling, og nu har hun 
læst videre til læringskonsulent – populært sagt.

»Jeg har brugt min fritid de seneste tre år på 
at læse PD (pædagogisk diplomuddannelse), og 

Ny læringskonsulent i engelsk: 
Karrieren startede i Newcastle
Lena Smith Boysen er Undervisningsministeriets nye fagkonsulent i engelsk – hun pendler mellem  
Jelling og Undervisningsministeriet og har travlt med alt fra prøver til Fælles Mål samt forespørgsler fra  
lærere, skoleledere og forældre.

så fik jeg tilbudt at undervise lærerstuderende 
i Jelling i engelsk. Det var godt for mig at få 
input fra de studerende, og samtidig kunne jeg 
mærke, at jeg kunne bruge min teori fra efterud-
dannelsen og kombinere det med min praksiser-

faring. Da jeg læste genopslaget, hvor Undervis-
ningsministeriet søgte en fagkonsulent, tænkte 
jeg: Det er lige mig«, siger hun. 

»Det er især vekselvirkningen mellem teori og 
praksis, der tiltaler mig. Når man skal rådgive og 
vejlede andre, er det vigtigt, at man selv har prø-
vet det«, siger læringskonsulenten.

Lena Smith Boysens PD-afgangsprojekt var 
et udviklingsprojekt om, hvordan man som en-
gelskvejleder kan udvikle faget engelsk.

»Min konklusion var, at når vi lever i et sam-
fund under stadig forandring, må praksis lø-
bende reflekteres i nye almen- og fagdidaktiske 
udfordringer. En engelsklærer, der er dygtig til 
at tale engelsk, er ikke nok. Det kræver viden 
om fagdidaktiske kompetencer, og derfor skal 
skolelederne prioritere, at undervisningen vare-
tages af lærere med de rette kompetencer. Det 
er ligeledes væsentligt, at skolerne sikrer en god 
organisering for eksempel via fagteam og en re-
surseperson, der understøtter et stærkt fokus på 
faget«, mener hun. 
hah@dlf.dk

Læs hele interviewet med Lena Smith Boysen 
på folkeskolen.dk/engelsk

TeksT HeNriK  ANKerStjerNe  HermANN

foTo HANNe  HeLLiSeN

»English is a classroom language – det har vi talt meget 
om. At der skal tales engelsk fra første dag. Det løfter kom-
petencerne i et team. Teamsamarbejdet er vigtigt, men der 
skal afsættes tid til det«, siger Lena Smith Boysen.

D.I.K
by Thorsø
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Flere end 30.000 lejrskoleelever besøger Bornholm om året. Nu har øens 
turistorganisation samlet både overnatningssteder, seværdigheder, inspi-
rationsartikler, transport til og på øen og de mange forskellige undervis-
ningsaktiviteter på én hjemmeside. Undervisningstilbuddene er delt op i 
klassetrin og fag, og under de forskellige aktiviteter er det også angivet, 
hvilke trinmål de opfylder. Som lejrskoleklasse kan man desuden komme 
gratis til Bornholm med DSB Skolerejser.

få overblikket over lejrskoler og tilbud på Bornholm

Hvordan spiller  
kreativitet og  
faglighed sammen?
Igen i år uddeler LB Fonden (Lærerstandens 
Brandforsikring) en million kroner til projekter 
inden for undervisningsområdet. Årets ho-
vedtema er styrkelsen af de kreative elemen-
ter i undervisningen: »Høj faglighed er grund-
laget for at kunne tænke kreativt – hvordan 
får vi i højere grad faglighed og kreativitet til 
at spille sammen i undervisningen?« Der vil 
blive lagt vægt på at støtte projekter, som 
sigter mod pædagogisk udvikling med et 
fremtidsorienteret perspektiv. Ansøgningen 
skal indsendes senest 15. september 2014, 
og uddeling finder sted 11. december.

Ved Hanne Hellisen / hbh@dlf.org

foto: akg-im
ages

Få overblikket på lejrskole.bornholm.info

Ansøgningsskema kan rekvireres på  
lbforeningen.dk

Læs mere om aktiviteterne på  
goldendaysfestival.dk

Festival markerer 
første verdenskrig

Historiefestivalen Golden Days tager i år fat i 100-
året for første verdenskrig med festivalen »Krig N° 1« 
den 5.-21. september i København. Temaet er kultur, 
historie, kunst og hverdagsliv fra 1914 og frem, og 
festivalen tager emner op som ekspressionisme, gul-
laschbaroner, granatchok, folkekøkkener og kønsroller. 
Det sker gennem udstillinger, hands on-aktiviteter og 
undervisningsmateriale til folkeskoleelever.

»Det giver succes- 
oplevelser med det at 
sige noget meningsfyldt 
på engelsk. Man kan 
sagtens gennemgå  
forskellige niveauer og 
tale med forskellige  
elever om forskellige 
tekster.  
Jeg er jo garanten for 
deres korrekthed, og 
den bliver kun flyttet, 
når jeg taler med dem. 
Derfra er det bare at  
udvide kompleksiteten  
af de ting, man skal 
snakke om«.

A little more  
conversation,  
please!

Klip fra Per W.S. Marshalls blog 
på netværket Engelsk

  

Den digitale Historiebog
PRØV DEN NYE VERSION

Få gratis prøvelogin på 
meloni.dk/historie

Forlaget Meloni | meloni.dk | post@meloni.dk | Alle priser ex moms 

Skoleabonnement
kr 1.000 for 12 måneder

Inklusiv Den historiske kortbase og 
lydbøgerne til historiebøgerne Indblik og udsyn 3.-6. kl.

Historieportalen til 3.-9. klasse indeholder tekster, lyd, 

fi lm, billeder, undervisningsforløb, kildekursus, materiale til 

historiekanon med opgaver, tidslinjer og varierede aktiviteter.

Inklusiv Den historiske kortbase og 
lydbøgerne til historiebøgerne Indblik og udsyn 3.-6. kl.

historiekanon med opgaver, tidslinjer og varierede aktiviteter.
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korte meddelelser

personalia

Jørgen Jørgensen er død
Vores kollega, Jørgen Jør-
gensen, er alt for pludse-
ligt gået bort. 
Jørgen var med helt fra 
starten af 10’ende i Fre-
dericia, det første år på 
deltid fra Bakkeskolen, 
derefter på fuld tid.
Jørgen engagerede sig 
altid med indlæg og bi-
drag i forhold til 10’endes 
udvikling og retning.
Jørgen var meget rolig i 
forhold til eleverne, og han 
brugte ofte det at kunne 

samtale med en enkelt 
elev eller en mindre grup-
pe i sin undervisning. 
Jørgen var en vellidt og 
afholdt lærer på 10’ende 
blandt både kolleger, ele-
ver og forældre.
Jørgen var altid klar til en 
snak, samtale eller debat 
med alle kolleger. Jørgen 
bidrog ligeledes aktivt 
til den pædagogiske de-
bat i de forskellige fora, 
han deltog i, ofte med et 
synspunkt omkring det 
rimelige i dette eller hint. 
Retfærdighed var for Jør-
gen en vigtig ting, som 
der skulle kæmpes for. 
Jørgen udviste altid stor 
interesse og omsorg for 

sine kolleger, han var en 
empatisk kollega.
Jørgen var formand for 
Lærernes Idrætsforening 
i Fredericia, og også på 
10’ende fik han os en-
gageret i foreningens 
arbejde.
Alt for tidligt og alt for 
pludseligt er Jørgen ble-
vet taget fra sine kære. 
Vore tanker går til Karin, 
Christina og Thomas og 
ikke mindst til børnebør-
nene. Æret være Jørgens 
minde.

Ledelse og ansatte på 
10’ende, Fredericia

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.
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Vi søger en pædagogisk leder til ansættelse 1. august, der kan 
videreudvikle vores skole i samarbejde med engagerede og 
dygtige medarbejdere, søde børn og en aktiv skolebestyrelse.

Stillingen Som pædagogiSk leder: Som pædagogisk 
leder indgår du i et velfungerende ledelsesteam, der foruden 
dig består af skoleleder, souschef/administrativ leder, SFO- 
leder og sekretariatsleder. Som pædagogisk leder vil du 
primært være tilknyttet opgaver, hvor du skal sikre pædago-
gisk udvikling og kvalitet i undervisningen, være tovholder 
på pædagogiske forandringsprocesser, afholde samtaler med 
forældre, elever og medarbejdere, og sammen med det øvrige 
ledelsesteam skabe overblik over vores mange opgaver.

CharlotteSkolen: Charlotteskolen er en folkeskole 
med ca. 500 elever fordelt på 0.-9. klassetrin samt en 
specialklasserække. Derudover har skolen 4 modtageklasser, 
der dækker 0.-10. klasse. Skolen har gang i en række større 
udviklingsprojekter bl.a. Høje-Taastrup Kommunes kvalitets- 
løft på 0-18 års området ”Morgendagens Børne- og Ungeliv”.

Vi tilbyder: Et job med mange spændende udfordringer –  
en plads i et dynamisk ledelsesteam – du får indflydelse på 
Charlotteskolens udvikling og fremtid – du deltager i det 
fælleskommunale lederforum.

yderligere oplySninger: Du kan læse mere om 
stillingen, samt om Charlotteskolen på skolens hjemmeside 
www.charlotte-skolen.skoleintra.dk eller kontakte skoleleder 
Minna Thøgersen på telefon 43 35 23 40 for yderligere 
oplysninger. Såfremt du er interesseret i at se Charlotte- 
skolen, kan vi tilbyde en rundvisning, d. 27. maj, efter 
forudgående aftale. 

anSøgningSfriSt: Der er ansøgningsfrist onsdag  
d. 4. juni kl. 12.00. Ansøgning og CV sendes elektronisk via 
Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside under ledige stillinger. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 23. juni  
og torsdag d. 26. juni.

Vil du være pædagogisk 
leder på Charlotteskolen  
– en skole i rivende  
udvikling

P Æ D A G O G I S K  L E D E R

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Du gør en forskel for kommunens borgere. 

Vi gør en forskel for dig!

Natur og Udvikling

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

Ansøgningen sendes online via www.halsnaes.dk/ledige stillinger  
eller til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Inklusionsleder
Hundested Skole
Inklusionsleder søges til Hundested Skole med start 1. 
august 2014. Skolen er godt i gang med arbejdet med 
skolereformen og har i fl ere år arbejdet fokuseret med at 
udvikle den inkluderende og anerkendende skole.

Kontakt skoleleder Klaus Bertelsen, telefon 6114 0660, 
viceskoleleder Lisbeth Lynge telefon 2972 6197 eller SFO 
leder Maja Jensen telefon 2032 8589 for besøg på skolen.
Ansøgningsfrist søndag 1. juni 2014

DeaDlines for
stillingsannoncer

Nummer 11:  23/5
Nummer 12:  10/6
Nummer 13:  5/8

Nummer 14:  19/8
Nummer 15:  2/9
Nummer 16:  16/9
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Læs mere på odense.dk/job

En veldrevet og moderne folkeskole søger ny skoleleder.
 
Dalumskolen ligger i den sydlige del af Odense, tæt ved 
motorvejen. Dalumskolen er en velfungerende skole, 
der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre 
og ansatte. Skolen har et velintegreret værdigrund-
lag, der præger hverdagen, og hvor vi lægger vægt 
på, at eleverne både lærer noget og er i god trivsel og 
udvikling.

Vi har 89 ansatte, hvoraf 57 er lærere, 3 børnehave-
klasseledere og 24 er pædagoger/pædagogmedhjælpere. 
Ledelsesteamet består foruden skolelederen af en sous-
chef og en afdelingsleder, samt en souschef for sfo og 
en teknisk serviceleder. Dertil kommer et servicemin-
det og velfungerende sekretariat med to sekretærer.

Ansøgningsfrist: 1. juni 2014.

Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Vi søger en inspirerende og ambitiøs skoleleder, der kan 
arbejde strategisk med skolens fortsatte udvikling.
 
Kroggårdsskolen er en 2-3 sporet skole beliggende i 
Odenses nordlige del med ca. 600 glade elever, hvoraf ca. 
200 er tilknyttet SFO. Vi har 50 dygtige og engagerede 
medarbejdere og har udviklet et meget velfungerende 
teamsamarbejde. Ledelsesteamet består af viceskoleled-
er, SFO-leder, administrativ leder og så selvfølgelig dig.
 
De seneste år har Kroggårdsskolen været igennem en 
større forandringsproces, hvor skolen har udarbejdet en 
vision med fem kerneområder: Læringsmiljø med fokus 
på styrkebaseret pædagogik og udvikling af ungemiljøet, 
Design, IT, Grøn skole miljø og Grøn skole sundhed 
(herunder deltagelse i bevægelig skole i SDU regi).  
Så vi ser os selv som en udviklingsorienteret skole.

Ansøgningsfrist: 1. juni 2014.

Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Skoleleder til
Dalumskolen

Skoleleder til
Kroggårdsskolen

Vil du være med til at præge Skt. Josefs Skole i 
fortsat positiv retning i et udviklingsorienteret 
ledelsesteam?

Da skolens afdelingsleder igennem mange år har valgt 
at gå på pension, søger vi pr. 1. august 2014 en ny af-
delingsleder for indskolingen.

Skt. Josefs Skole er en udviklingsorienteret 2-4-sporet 
privat grundskole og SFO med en dansk og en inter-
national afdeling med ca. 800 elever og ca. 80 ansatte. 
Skolen er grundlagt i 1904 på et katolsk-kristent grund-
lag, og det forventes, at ansøgere til stillingen har en 
positiv og aktiv holdning til det kristne livs- og menneske-
syn. Skt. Josefs Skole er en holdningsskole med et klart 
værdigrundlag. Skolen har en god økonomi med plads 
til kompetenceudvikling og nye tiltag.

Du vil blive en vigtig del af vores ledelsesteam, der består 
af skoleleder og tre afdelingsledere. Dit arbejdsområde 
vil primært være pædagogisk ledelse af indskolingen. 
Du vil derfor også blive  ansvarlig for vores nyetablerede 
ressourcecenter samt SFO. 

Vi forventer, at du bl.a.
• har ledelseserfaring – gerne fra en lignende stilling
• har erfaring med specialundervisningsområdet samt
 samarbejdet med PPR mv.
• har gode engelsksproglige kompetencer.

Se den komplette stillingsbeskrivelse samt 
nærmere info om skolen på www.sktjosef.dk 

Ansættelse i henhold til overenskomst mellem finans-
ministeriet og LC samt organisationsaftale for ledere, 
lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. 
Stillingen aflønnes i intervallet mellem kr. 351.257 - 
438.154 (pr. 31.03.12)

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
skoleleder Thorsten Dyngby på tlf. 4635 2526 eller
2684 9904. Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Ansøgning med relevante bilag skal være os i hænde 
senest den 4. juni 2014 kl. 12.00 på skolens mail 
post@sktjosef.dk eller skolens postadresse.

Skt. Josefs Skole, Roskilde søger
PÆDAGOGISK AFDELINGSLEDER 

FOR INDSKOLINGEN

Frederiksborgvej 10
4000 Roskilde
Tlf. +45 4635 2526
www.sktjosef.dk
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Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk

Følg os på 
facebook

LEDER til PPR 
i Svendborg og Ærø
Svendborg Kommune søger leder til PPR 
Børn og Unge området i Svendborg er i konstant udvikling. Både 
på det almene dagtilbuds- og skoleområde samt på det speciali-
serede 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 dygtig, engageret og 
udviklingsorienteret leder til at fortsæ� e PPR’ s interne proces 
og samarbejdsprocessen i hele Børn og Unge.  

PPR er en tværfaglig organisation med 40 medarbejdere. 
Afdelingen er karakteriseret ved høj faglighed, og der er en 
positiv og konstruktiv tilgang til forandrings- og 
udviklingsprocesser.

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

PPR lederen refererer til skolechefen, som kan kontaktes for 
yderligere oplysninger:
Helle Hansen 62234510 eller 30176512.

Ansøgningsfrist 16. juni kl. 12:00. Ansæ� elsessamtaler 
forventes a� oldt i uge 26. 
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  3049

Åmoseskolen, søger en visionær og udviklingsorienteret pæda-
gogisk afdelingsleder med souscheffunktion, der vil være med til 
fortsat at udvikle skolen.

Åmoseskolen er en helhedsskole med undervisnings- og fritids-
tilbud til børn fra 0.- 10. klasse. 

Skolen består af fire forskellige afdelinger – elever med autisme-
spektrum forstyrrelser, elever med generelle indlæringsvanske-
ligheder, elever med multible funktionsnedsættelser, elever med 
socio- emotionelle vanskeligheder. Fælles for alle afdelinger er, 
at eleverne og deres forældre aktivt vælger Åmoseskolen til fra en 
lang række forskellige kommuner.

Vi tilbyder
• En afdelingsopdelt skole i en velfungerende skolebygning
• En faglig dygtig og engageret personalegruppe
• En aktiv og engageret forældrekreds 
• 105 fantastiske elever
• Spændende indsatsområder

Læs mere på www.herning.dk om stillingen samt søge stillingen 
elektronisk. Ansøgningsfristen er 28. maj 2014 kl. 12.00.

Pædagogisk afdelingsleder
til Åmoseskolen
Herning Kommunes specialskole

Vi er en 2-sporet skole i et villakvarter tæt på Hedehusene 
Station. Vi har haft alle lærere og pædagoger på SP-kursus i
indeværende år (og nye vil komme det), og vi arbejder fremad-
rettet med modellen.

Vi søger pr. 1. august 2014: 
– til vores overbygning: 1 lærer med linjefag i dansk og idræt  
 (pigeidræt)
– til vores indskoling: 1 matematiklærer som samtidig gerne  
 må være uddannet AKT-lærer. AKT-funktionen kan evt.  
 også knyttes til det faste skema.

Yderligere oplYsninger: www.hedehusene.skoleintra.dk 
eller kontakt skolen for et besøg, spørg efter Lene Andersen på 
tlf. 4335 2140. 

ansøgning sendes pr. mail til: Hedehuseneskole@htk.dk 
att. Skoleleder Lene Andersen senest den 28. maj 2014 kl. 12.

– til Hedehusene Skole 
2  L Æ R E R E

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk
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Ved Lejre Kommunes skolevæsen er en stilling som 
børnehaveklasseleder og et antal lærerstillinger ledige pr. 
1. august 2014.

Skolerne i Lejre Kommune arbejder sammen om at skabe su-
veræne skoler. I Lejre Kommunes skoler arbejder medarbejdere 
og elever i gode og tidssvarende rammer. Der samarbejdes på 
tværs af skolerne og på den enkelte skole. Der stilles krav til, at 
alle skolens medarbejdere indgår i et godt samarbejde om at 
skabe og udvikle skoler, der giver alle eleverne de bedst mulige 
rammer og vilkår for at nå deres læringsmål. På skolerne er der 
fokus på at udvikle berigende læringsmiljøer således, at folke-
skolen får det faglige løft, som folkeskolereformen skal give.

Lejre Kommune ønsker at tiltrække dygtige og dynamiske 
lærere, der har lyst til og har gå på mod til at styrke den ud-
vikling, som skal fortsættes i den nye folkeskole. Lærere, der 
brænder for at skabe gode læringsprocesser og til at indgå i 
vidensdelende kompetencecirkler og her udveksle viden om de 
tiltag, der virker! Dette til glæde for børnene, der i skolen i Lejre 
Kommune møder passende udfordringer, og dermed får det 
bedst mulige afsæt for fremtiden!

I Lejre Kommune skaber vi sammen suveræne skoler, hvor 
alle børn bliver udfordret, og får mulighed for at udnytte deres 
potentialer.

Se og læs mere i Lejre Kommunes vision for skolerne i kom-
munen: www.lejre.dk/skolevision

I Lejre Kommune har vi forberedt os godt til den nye folke-
skole. Skolerne har igangsat mange initiativer, der skal gøre 
skoledagen varieret og meningsfuld for alle elever. I Lejre 
Kommunes skoler indgår alle medarbejdere i efteruddannelses-
forløb, der planlægges praksisnært. Uddannelsesforløbet tager 
de udfordringer op, som man møder i undervisningen både i 
relationerne med eleverne og i de didaktiske overvejelser og 
beslutninger, der skal tages, når undervisningen skal planlægg-
es og gennemføres ud fra elevernes læringsmål. Læs mere om 
Lejre Kommune og skolereformen: www.lejre.dk/skolereform

Følgende skoler søger nye medarbejdere:
På skolernes hjemmesider beskrives, hvad de enkelte skoler 
søger og hvad skolen forventer af ansøgerne. 

Allerslev Skole: Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre, 
www.allerslev-skole.dk
Allerslev skole har 4 ledige lærerstillinger.
Kontakt: Skoleleder Niels Berendsen nibe@lejre.dk, 
viceskoleleder Tommy Fredensborg tr@lejre.dk, afdelings-
leder Britta Rohrberg brro@lejre.dk

Firkløverskolen (specialskole): Skolevang 1, Kirke 
Sonnerup, 4060 Kirke Saaby, www.firkloeverskolen.dk
Firkløverskolen har 2 ledige lærerstillinger.
Kontakt: Skoleleder Lene Endahl, leen@lejre.dk, 
viceskoleleder Betina Buhl-Gaarde, bbga@lejre.dk

Hvalsø Skole: Skolevej 5, 4330 Hvalsø, www.hvalsoe-skole.dk
Hvalsø Skole har 1 ledig børnehaveklasselederstilling og 
2 ledige lærerstillinger.
Kontakt: Skoleleder Kurt Sørensen, ksor@lejre.dk

Kirke Hyllinge Skole: Bygaden 51, 4070 Kirke Hyllinge, 
www.krhskole.dk
Kirke Hyllinge Skole har 1 ledig lærerstilling.
Kontakt: Skoleleder Inge Holst ihol@lejre.dk eller 
viceskoleleder Trine Nissen trni@lejre.dk 

Kirke Saaby Skole: Bogøvej 11, 4060 Kirke Såby, 
www.kirkesaaby-skole.dk
Kirke Saaby Skole har 1 ledig lærerstilling.
Kontakt: Skoleleder Sanne Sørensen saso@lejre.dk eller 
viceskoleleder Alice Knutzon alkn@lejre.dk 

Osted Skole: Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre, 
www.osted.skoleintra.dk
Osted Skole har 2 ledige lærerstillinger.
Kontakt: Skoleleder Peter Holmboe Bang peba@lejre.dk eller 
viceskoleleder Per Neidel pene@lejre.dk 

Trællerupskolen: Herslevvej 23, Gevninge, 4000 Roskilde, 
www.traellerupskolen.dk
Trællerupskolen har 1 ledig lærerstilling.
Kontakt: Skoleleder Mette Nørskov mkno@lejre.dk eller vice-
skoleleder Jesper Michelsen jemi@lejre.dk

Ansøgningsfristen til alle de ledige stillinger er mandag den 2. 
juni 2014 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til den enkelte skole. 
Ansøges der om ansættelse ved flere skoler, skal der fremsen-
des en ansøgning til hver skole.  

Suveræne Skoler i Lejre Kommune
søger lærere og børnehaveklasseleder
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Lærere søges til 
Lyngby-Taarbæk 
kommunes folkeskoler
Har du lyst til at være en del af Lyngby-Taarbæk 
Kommunes skolevæsen, hvor faglighed og 
udvikling er centrale omdrejningspunkter 
– så kig her!

Skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er ambitiøse i 
både undervisning og fritid og sætter elevernes læring 
i fokus. Det er skoler, der lægger vægt på faglig viden, 
dannelse og innovative kompetencer i inkluderende 
fællesskaber.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har alle medarbejdere et 
fælles sprog i arbejdet med børnene og de unge, som 
har udgangspunkt i Systemisk Analyse af Læringsmil-
jøer og Aktionslæring, som vi bringer i spil på tværs af 
hele 0-18 års området.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi et tydeligt fokus på 
børns læring. Der er udarbejdet et fælles læringsgrund-
lag, som danner udgangspunktet for medarbejdernes 
arbejde med læring på tværs af dagtilbud, skoler og 
fritidstilbud. 

Som en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes fokus på 
elevernes læring og faglige progression vil der fremad-
rettet blive igangsat et større kompetenceudviklings-
projekt for alle kommunens skoler med udgangspunkt 
i arbejdet med fastsættelsen af eksplicitte læringsmål i 
dialog med eleverne.
 
Er du interesseret i at vide mere, så hold øje med sko-
lernes og kommunens hjemmeside, hvor der inden som-
mer vil blive opslået ledige stillinger.

Læs mere om jobbet på www.ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune foretrækker at mod-
tage ansøgninger elektronisk på www.ltk.dk
Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at fremme ligestil-
ling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge 
uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk bag-
grund. Vi lægger vægt på trivsel og sundhed og til-
byder derfor blandt andet Sundhedsordning til vores 
medarbejdere.

Da vores nuværende 0. kl. lærer/børnehaveklasseleder flyt-
ter til udskolingen, søger vi en dygtig og engageret lærer 
som brænder for indskolingsbørn. Stillingen er en nøgle-
stilling på vores skole, da du vil være den første lærer som 
elever og forældre stifter bekendtskab med. Du vil være 
ansvarlig for at undervise 0. kl. i dansk og matematik, 
samt have klasselærerfunktion.

Det absolut vigtigste for os er, at finde en person der ikke 
kun er underviser, men som også er villig til at engagere 
sig på det personlige plan og lære vores børn og deres 
familier at kende.

Vores drømmeansøger:
• Du er typen der udviser stort engagement og som 

lægger vægt på elevtrivsel og skole-hjem samarbejdet
• Du har humor og empati
• Du har undervisningserfaring og kan stå på egne ben 
• Du er uddannet lærer med god forståelse for den 

pædagogiske tilgang eller du er uddannet pædagog

Copenhagen Euro-School er en spændende og dynamisk 
privat, multikulturel grundskole med undervisning på 
dansk og engelsk, beliggende midt i København tæt ved 
søerne. Vi har ca. 220 elever, en del med en anden etnisk 
baggrund end dansk. Vores arbejdsmiljø er kendetegnet 
af frihed, fleksibilitet, professionalisme, humor og god 
stemning. 

Ansøgningsfristen er fredag d. 6. juni 2014 kl. 11. 
Send venligst ansøgning og relevante bilag til: 
jobs@euroschool.dk. Ansættelsessamtalerne foregår 
mandag d. 16.6.14 om eftermiddagen. Ansættelse sker 
efter de overenskomstmæssige regler, som er aftalt mel-
lem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation 
for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved De Frie 
Skoler. Samtykke til indhentning af en børneattest er en 
forudsætning for ansættelse.

For yderligere information om skolen ring venligst til 
skoleleder Gareth Shearman på 33252248 / 31602156 
eller se venligst www.euroschool.dk 

Copenhagen Euro-School søger
klasselærer til 0. kl. pr. 1.8.14Copenhagen Euro-School 

søger en matematiklærer 
Da en af vores nuværende matematiklærere har fået en stilling som lærer 
på en skole for autistiske børn, søger vi en dygtig og engageret lærer 
(matematik som linjefag) som brænder for sit fag.  Skemaet, som er fuldtids, 
indeholder matematik i 6.-9. klasse og evt. 3 ugentlige geografitimer. Til-
trædelse hurtigst muligt, men senest d. 1.4.14.

Copenhagen Euro-School er en spændende og dynamisk privat, multikul-
turel grundskole med undervisning på dansk og engelsk, beliggende midt i 
København tæt ved søerne. Vi har ca. 220 elever, en del med en anden etnisk 
baggrund end dansk. Vores arbejdsmiljø er kendetegnet af frihed, fleksibili-
tet, professionalisme, humor og en rar stemning. 

Ansøgningsfristen er torsdag d. 20. februar kl. 11. Send venligst an-
søgning og relevante bilag til: jobs@euroschool.dk. Ansættelsessamtalerne 
foregår mandag d. 24. februar om eftermiddagen. Ansættelse sker efter de 
overenskomstmæssige regler, som er aftalt mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisation for ledere, lærere og børnehaveklasseledere 
ved De Frie Skoler. Samtykke til indhentning af en børneattest er en forud-
sætning for ansættelse.

For yderligere information om skolen ring venligst til skoleleder Gareth 
Shearman på 33252248 / 31602156 eller se venligst www.euroschool.dk

Gammel Kongevej 15 C, 1610 København V
Telefon: 3325 2248,  Fax: 3325 2249

e-mail: info@euroschool.dk
www.euroschool.skoleintra.dk
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Vi søger 2-3 dygtige og engagerede lærere til an-
sættelse den 1. august 2014.

Der er tale om faste fuldtidsstillinger. 

Læs hele stillingsopslaget på Ringe Friskoles hjem-
meside.

Løn og ansættelse efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC. Yderligere oplysninger fås 
ved Friskoleleder Elsebet Suurballe tlf. 6262 3110.

Ansøgningsfrist den 28. maj 2014 kl. 12.00. 
Ansøgningen sendes til rfe@rfe.dk eller Ringe Fri- 
og Efterskole, Rolighedsvej 25, 5750 Ringe

Ringe FRiskole 
søger lærere til primært musik 

og gymnastik/idræt

Ringe FRi- og eFteRskole
Rolighedsvej 25 • 5750 Ringe • Tlf. 6262 1368

rfe@rfe.dk • www.rfe.dk

 Lærerstillinger  Specialstillinger 

 Specialstillinger 

Hvis du ønsker at være med til at sikre 
retning og udvikling for skolerne i 
Odsherred inden for områder som fx 
inklusion og implementering af Folke-
skolereformen, så er du måske den skole-
konsulent, vi søger. 

Opgaverne vil være mangfoldige, og du 
vil blive en del af et engageret og positivt 
team.

Se mere på www.odsherred.dk og 
send din ansøgning senest 15.6.2014

SKOLEKONSULENT I 
ODSHERRED KOMMUNE

Odsherred Kommune  |  Nyvej 22  |  4573 Højby
Læs mere om jobbet og send din ansøgning 
online på www.gribskov.dk/job

ER DU EN AF GRIBSKOV KOMMUNES NYE 
PSYKOLOGER?

Psykologer 
TIL NYETABLERET TVÆRFAGLIGT OG 
TVÆRGÅENDE TEAM

Center for Børn og Unge søger yderligere to psykologer til 
nyetableret tværfagligt og tværgående Team “Rådgivning, 
Support og Undersøgelse” (RSU).

Teamet ønsker psykologer der har lyst til, at være med til, at 
finde nye veje for en psykologfaglig praksis der understøtter 
kommunens inklusionsstrategi, og som reelt giver et kvalitets- 
løft omkring de børn som befinder sig i en vanskelig position.  
Nye veje der bygger videre på og forstærker vores praksis med 
sparring, supervision og gruppeinterventioner i skoler og dag- 
tilbud.

Du er uddannet psykolog (cand.pæd.psyk. eller cand psyk), og 
du bliver en del af et team på ca. 20 medarbejdere bestående 
af psykologer, talepædagoger og ergo-/fysioterapeuter. 
Teamet arbejder med børn og unge, og grupper af børn og 
unge, i de almene og specialiserede pædagogiske tilbud (dag- 
tilbud og skole).

Opgaverne består bl.a. i 
• myndighedsopgaver på dagtilbuds- og skoleområdet
• interventionsopgaver som led i den forebyggende indsats
• understøtte udvikling af inkluderende læringsmiljøer og 

kommunale specialtilbud.

Læs uddybende beskrivelse af stillingerne i jobprofilen og om 
vores organisation på www.gribskov.dk

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte 
teamleder Kitt Boell på tlf. 7249 6257 eller mail kboel@gribskov.dk

Send din ansøgning elektronisk via vores hjemmeside så vi 
har den senest mandag den 9. juni.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 25 + 26. 
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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

røsnæs Skole og børnehus, kalundborg kommune

Visionær og dynamisk skoleleder 

§ ansøgningsfristen er den 23/05/14

Net-nr. 11209

bredagerskolen, Vejle kommune

Administrativ leder til Bredagerskolen  

§ ansøgningsfristen er den 01/06/14

Net-nr. 11305

Holbergskolen, Sorø kommune

Afdelingsledere søges til Holbergskolen

§ ansøgningsfristen er den 02/06/14

Net-nr. 11243

bagsværd Skole, Gladsaxe kommune

Faglig leder med tiltrædelse snarest muligt

§ ansøgningsfristen er den 27/05/14

Net-nr. 11297

den lille Skole i københavn, københavns kommune

Den Lille Skole i København søger skoleleder 

§ ansøgningsfristen er den 02/06/14

Net-nr. 11278

lemvig kommune

Fagchef for Læring

§ ansøgningsfristen er den 02/06/14

Net-nr. 11300

buerup Skole, kalundborg kommune

Skoleleder søges – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 02/06/14

Net-nr. 11283

aabenraa kommune

Skoleleder til Lyreskovskolen

§ ansøgningsfristen er den 27/05/14

Net-nr. 11265

Mercuri Urval, københavns kommune

Skoleleder til Ryomgaard Realskole 

§ ansøgningsfristen er den 02/06/14

Net-nr. 11301

fagsekretariatet Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

Skoleleder til Toftegårdsskolen – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 26/05/14

Net-nr. 11279

Tikøb Skole, Helsingør kommune

Tikøb Skole søger ny skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 27/05/14

Net-nr. 11214

UNG SorØ, Sorø kommune

Ungdomsskoleleder

§ ansøgningsfristen er den 10/06/14

Net-nr. 11298

University College Sjælland, Vordingborg kommune

Konsulenter til CFU 

§ ansøgningsfristen er den 26/05/14

Net-nr. 11206

University College Sjælland, Slagelse kommune

Pædagogisk konsulent – it og medier

§ ansøgningsfristen er den 26/05/14

Net-nr. 11314

Sigerslevøster Privatskole, frederikssund kommune

To lærere søges

§ ansøgningsfristen er den 23/05/14

Net-nr. 11286

juelsminde Skole, Hedensted kommune

Barselvikar, dansk på mellemtrinnet

§ ansøgningsfristen er den 25/05/14

Net-nr. 11295

fladså Privatskole, Næstved kommune

Børnehaveklasseleder søges

§ ansøgningsfristen er den 26/05/14

Net-nr. 11222

kultur, Undervisning og fritid, Qaasuitsup kommunea 

PPR-Nord søger to psykologer

§ ansøgningsfristen er den 23/05/14

Net-nr. 11273
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lilleskolen i odense, odense kommune

Lærer til overbygningen

§ ansøgningsfristen er den 23/05/14

Net-nr. 11258

Syddansk erhvervsskole, billund kommune

Lærer til 10.-klassecenteret i Grindsted

§ ansøgningsfristen er den 01/06/14

Net-nr. 11313

laursens realskole, aarhus kommune

Lærerstilling på Laursens Realskole

§ ansøgningsfristen er den 22/05/14

Net-nr. 11224

Skt. knuds Skole, aarhus kommune

Skt. Knuds Skole i Aarhus søger to lærere

§ ansøgningsfristen er den 27/05/14

Net-nr. 11294

Pædagogisk Udviklingscenter, rødovre kommune

Tale-høre-lærer    

§ ansøgningsfristen er den 29/05/14

Net-nr. 11244

byskovskolen, ringsted kommune

3 lærere til Byskovskolen afdeling Asgård

§ ansøgningsfristen er den 28/05/14

Net-nr. 11289

behandlingsskolerne, københavns kommune

Ny matematiklærer

§ ansøgningsfristen er den 30/05/14

Net-nr. 11284

løjtegårdsskolen, Tårnby kommune

Bliv lærer på den dejligste skole!

§ ansøgningsfristen er den 27/05/14

Net-nr. 11212

Campusskolen ringsted, ringsted kommune

Lærer til fysik og biologi – på engelsk og dansk

§ ansøgningsfristen er den 27/05/14

Net-nr. 11248

Campusskolen ringsted, ringsted kommune

Campusskolen i Ringsted søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 13/06/14

Net-nr. 11311

damagerskolen, Greve kommune

To lærere og to barselsvikarer pr. 1. august

§ ansøgningsfristen er den 27/05/14

Net-nr. 11291

Humlebæk Skole, fredensborg kommune

Dansklærer til Humlebæk Skole

§ ansøgningsfristen er den 22/05/14

Net-nr. 11268

esajasskolen, Hvidovre kommune

Esajasskolen søger ny lærer til 1. august

§ ansøgningsfristen er den 02/06/14

Net-nr. 11261

fløng Skole, Høje-Taastrup kommune

Fløng Skole søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 22/05/14

Net-nr. 11233

frederiksberg Privatskole, rødovre kommune

Barselsvikar til ansættelse i hele skoleåret 

§ ansøgningsfristen er den 02/06/14

Net-nr. 11317

Vinde Helsinge friskole, kalundborg kommune

Friskolelærere søges

§ ansøgningsfristen er den 25/05/14

Net-nr. 11271

frydenhøjskolen, Hvidovre kommune

5-6 lærere med mod på udfordringer

§ ansøgningsfristen er den 27/05/14

Net-nr. 11312

Humlebæk Skole, fredensborg kommune

Børnehaveklasseassistent

§ ansøgningsfristen er den 22/05/14

Net-nr. 11274

Park allé Privatskole, brøndby kommune

Innovative lærere

§ ansøgningsfristen er den 23/05/14

Net-nr. 11277

Østhimmerlands Ungdomsskole, rebild kommune

Kunstlærer til kunstlinjen

§ ansøgningsfristen er den 01/06/14

Net-nr. 11296
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langtved fri- og legeskole, Nyborg kommune

Langtved Friskole søger 2 lærere

§ ansøgningsfristen er den 30/05/14

Net-nr. 11264

lundtofte Skole, lyngby-Taarbæk kommune

Lundtofte Skole søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 22/05/14

Net-nr. 11256

lyngholmskolen, furesø kommune

Lyngholmskolen søger nye lærere fra august

§ ansøgningsfristen er den 26/05/14

Net-nr. 11281

Ungdomsskolens heltidsundervisning, rødovre kommune

Lærer søges

§ ansøgningsfristen er den 09/06/14

Net-nr. 11276

Tølløse Slots efterskole, Holbæk kommune

Lærer til Tølløse Slots Efterskole

§ ansøgningsfristen er den 30/05/14

Net-nr. 11280

fladså Privatskole, Næstved kommune

Lærere søges til Fladsåskolen

§ ansøgningsfristen er den 26/05/14

Net-nr. 11221

Nivå Skole Syd, fredensborg kommune

Nivå Skole søger lærere til indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 23/05/14

Net-nr. 11290

Nysted efterskole, Guldborgsund kommune

Nye lærere til dansk & fysik/kemi

§ ansøgningsfristen er den 04/06/14

Net-nr. 11302

Produktionshøjskolen i brøndby, brøndby kommune

PHS Brøndby søger ny fuldtidsunderviser

§ ansøgningsfristen er den 31/05/14

Net-nr. 11307

Søholmskolen, ringsted kommune

DK’s bedste natur/teknik-lærer pr. 1/8

§ ansøgningsfristen er den 10/06/14

Net-nr. 11270

raklev Skole, kalundborg kommune

Raklev Skole søger lærer 

§ ansøgningsfristen er den 23/05/14

Net-nr. 11227

Vangeboskolen, rudersdal kommune

Vangeboskolen søger kompetente kolleger

§ ansøgningsfristen er den 28/05/14

Net-nr. 11309

Hotel- og restaurantskolen, københavns kommune

Matematiklærer og kok til vores 10. klasse

§ ansøgningsfristen er den 23/05/14

Net-nr. 11267

Vigersted Skole, ringsted kommune

Vigersted Skole søger to lærere

§ ansøgningsfristen er den 22/05/14

Net-nr. 11211

den lille Skole i københavn, københavns kommune

Årsvikariat 

§ ansøgningsfristen er den 28/05/14

Net-nr. 11165

egmont administration a/S, københavns kommune

Alinea søger redaktør til dansk

§ ansøgningsfristen er den 26/05/14

Net-nr. 11263

kultur, Undervisning og fritid, Qaasuitsup kommunea

Lærere til Kullorsuup Atuarfissua

§ ansøgningsfristen er den 10/06/14

Net-nr. 11306

Madlejr Helnæs, assens kommune

Underviser til MADlejr på Sydfyn

§ ansøgningsfristen er den 01/06/14

Net-nr. 11319

Clio online, københavns kommune

Fra passioneret engelsklærer til forlagsredaktør

§ ansøgningsfristen er den 30/05/14

Net-nr. 11232

Clio online, københavns kommune

Læreruddannet, der vil være forlagsredaktør

§ ansøgningsfristen er den 30/05/14

Net-nr. 11231
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italiensk byhus 
syd for rom
sjælfuldt helårshus med 
normas absolut bedste 
beliggenhed kun 52 km 
fra Rom. 
telefon: +45 60226802 
www.casanorma.dk

Fritidshus i rørvig m. 
stor indendørs pool.
8-10 pers. 4 vær. 250m2. 
Have m. pavillon/legehus. 
Udlejes til familier. Pris 
pr. uge 8500,- + forbrug. 
20257026.
telefon: 20257026

to journalister søger 
lejlighed i København
Vi er to, der har fået job 
på hhv. Berlingske og kri-
steligt Dagblad. Vi søger 
en 2-3 værelses lejlighed 
fra 1/7.
telefon: 31162423 // 
31759555 
www.sørenmartinolsen.dk

16 personers feriebolig 
på sydfyn, hele året
Udsigt over det sydfynske 
øhav. Tæt på badestrand. 
265 m² bolig.  Weekend 
& ugebasis. ledigt i uge 
31-35 og 42.
telefon: 29615005 
sommerhus-horneland.dk

lÆsØ, Kalmarhus 56 m² 
udlejes, hunde tilladt.
kalmarhus på stor na-
turgrund ca 2 km fra Ve-
sterø. fri brænde. forhør 
om pris. Tlf 98232138 
mobil 23717738
telefon:  98232138   23717738

sommerferie i 
landejendom på Ærø
8.sovepl. stort køkkenal-
rum, sydvendt terrasse. 
lejes ud i uge 28,29,30. 
4500 alt inkl.
telefon: 30647677/30647787

Hold ferie i småland 
i stort dejligt hus
Velegnet til familie eller 
venne-komsammen. Alle 
moderne faciliteter. Midt 
i ’Glasriget’. skov og søer 
overalt.
telefon: 28704209 / 
28704299 
www.linnerydhus.dk & face-
book.com/linnerydhus

skønt hus ved 
Vesterhavet/
Jammerbugten tranum
spændende bolig 180 
m2 op til skov tæt på hav. 
6-8 pers. kr.3900. uge 
27-32. tel 40852200/
pl@vonlorenz.dk
telefon: 0045 40852200

Velbeliggende lejlighed 
i Danland-søndervig!
Vores dejlige lejlighed 
til 6 (8) personer ud-
lejes til 4500 kr./uge i 
27,28,31,32 og 3500 
kr./uge i 26 og 33.
telefon: 51206064

Feriebolig sydlangeland 
med panoramaudsigt.
feriebolig sydlangeland. 
lejlighed med bjergta-
gende udsigt mod øst. 
lun terrasse mod syd 
med vildmarksbadekar. 
telefon: 28704371 
broegaard-langeland.dk

Dejligt sommerhus 
v.sønderj. østkyst
sommerhuset har udsigt 
over Genner bugt og lil-
lebælt. er til 5-6 personer 
og ligger i løjt feriecen-
ter,40453495
telefon: 40453495

sommerhus med 
panoramaudsigt 
over limfjorden
Bjælkehus med panora-
maudsigt over limfjor-
den i fiskerlejet Doverod-
de med hyggelig lystbå-
dehavn. 
telefon: 40104169

sommerferie i Århus 
i hus og have.
Rart, velholdt hus på stil-
le villavej i hyggelig, luk-
ket have med overdækket 
terrasse m. grill.
telefon: 86 211821

sommerferie på 
hyggelige Østerbro
100 kvm lys lejlighed med 
altan, elevator og interne-
tadgang. 3 soveværelser.
telefon: 21676225

Villa i Århus/Højbjerg 
til leje u. 28-29-30
Terrasse, sydvendt have, 
6 sovepladser i 3 rum, 
køkken alrum, 1 km til 
skov og strand. 4 km til 
centrum, 4000/uge
telefon: 22430115/86271899

Bo i hjertet af KBH
Plads til 4 sovende i hjer-
tet af københavn. Dejlig 
lejlighed ved vandet. Uge 
4500. weekend 2000
telefon: 31347018

Hyggeligt familehus 
15 km syd for Århus
Ét-plans hus m lukket 
have udlejes uge 28+29. 
sovepl til 6 pers. 5 km fra 
skov og strand. kr 3900 
pr uge. 
telefon: 40980552 / 
42448211

spahus Fjellerup strand
Veludstyret 90m2, 5(6) 
pers. 250m fra børneven-
lig sandstrand. 3 sovev., 2 
badeværelser. Udlejes uge 
27 og 30.
telefon: 86153160

lejlighed i Berlin? 
lejlighed Berlin. God be-
liggenhed. Andel sammen 
med 11 andre. 100.000 
kr pr andel. 4 rådighedsu-
ger årligt.
telefon: 20359601

sommerferie for 
2 i København
2 værelses lejlighed på 
Bispebjerg udlejes i som-
merferien. Roligt kvarter. 
Gratis parkering. kr 2100 
pr.uge.
telefon: 24231925

Fjordudsigt Flensborg 
Fjord, 4-6 personer
15 km til Dybbøl, 20 km 
til grænsen. 65 m2, 2 
vær.: 1 m. dobbeltseng, 
1 m. 4 køjer. 2900/uge. 
Robåd/veste. 
telefon: 24849297/75422797

sommerhus nær skov og 
strand på Ulvshale, Møn
funktionelt, lyst æl-
dre hus, 4 sengepladser. 
Roligt, naturskønt. kun 
250 m. til strand. lav 
1800+el. Høj 2400+el
telefon: 43451906/ 
40592383 
www.ulvshalestrand.dk

skovidyl ved Markaryd
svenskrødt sommerhus. 
90 kvm. 7 sovepladser. 
naturgrund. Bålplads. 
Vand, el, toilet. Weekend: 
1600. Uge 3200.
telefon: 28 97 04 48

3v. lejlighed på 
Frederiksberg
Dobbeltseng og halv-
højseng. Plads til eks-
tra opredninger.Tæt 
på off. transport og 
handlemuligheder!Uge 
29, 30,31!
telefon: 28922304

”sommerhus med 
sjæl” - sjællands odde.
Moderniseret klassisk 
”Jepsen”-sommerhus i 
2. række. lyst og venligt. 
Perfekt for hele familien. 
7 sovepladser, 
telefon: 23675194 
www.perthyge.dk

Provence - la londe, 
tæt på Middelhavet
kædehus med stor ter-
rasse og med plads til 4 
(6) personer udlejes i luk-
ket, ugenert, roligt områ-
de med pool.
telefon: 28979835 
goo.gl/ekVg1h

Feriebolig - Bornholm
ferielejlighed udlejes. 
Plads til 4 pers. Tæt ved 
skov og strand. 3.200 pr. 
uge i højsæson.
telefon: 56956470

sommerhus i smuk 
natur til leje
Dejligt 4-personers som-
merhus i nekselø-bugten. 
telefon: 55340223

Første række på Mols
stråtækt sommerhus i 
første række ved fuglsø 
strand på Mols. Udlejes i 
uge 26 samt 33. Pr. uge: 
4500 kr.
telefon: 25574103 
sites.google.com/site/maa-
letmols/

lys 4V lejlighed 
på Vesterbro
lys lejlighed i to plan ud-
lejes d.1-26 juli.Bellig-
gende på indre Vesterbro 
med 1 km til Tivoli. 4-5 
sovepladser.
telefon: 31443846

nyt sommerhus. Begtrup 
Vig. Mols - syddjurs.
lyst og lækkert. 8 pers. 
Tæt på badestrand, Mols 
Bjerge, Helgenæs, ebel-
toft, Djurs sommerland. 2 
cykler og robåd.
telefon: 40130234/23740990

Villalejlighed med have 
i Valby, København 
lækker lys villalejlighed m 
have udlejes uge 28, 29, 
30 og 31. sovepladser 
til 6 pers. Tæt på s-tog 
og bus. 
telefon: 22419093

stress af på sydsamsø
Charmerende hus i Ørby 
udlejes. 4-5 personer. 
lukket solrig have. Pris pr. 
uge 3200 kr. incl. forbrug.
telefon: 40954796

lille byhus i ebeltoft 
tæt på skudehavnen
udlejes fra uge 26 til 
31.Centralt beliggen-
de.4-5 sovepladser. Mi-
nus husdyr/rygning.Pris 
3500 kr.
telefon: 50313148

sommerferie i Villa på 
thurø nær svendborg
4 vær, min 6 sovepl, 2 
bad/wc. Tæt ved havn, 
strand og skov. Uge 27 
(man-lør. 3200 kr) uge 
28, 29 og 30. 3900 kr
telefon: 22338886, 51509442

Fanø- sommerhus 
(Kalmar) udlejes
Beliggenhed: Rindby 
strand. 60m2- 6 sove-
pladser fordelt på 3 rum. 
700 m til strand og ind-
køb. kr. 3500,00 pr. ug...
telefon: 21 27 20 62

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
Bornholm, snogebæk 
- Balka strand
Dejligt sommerhus udle-
jes i snogebæk tæt ved 
Balka strand og havnen 
til 4 pers.
telefon: 41430256 
www.lydiaemme.dk

christianshavner 
lejlighed med 
solrig altan.
1. sals lys hjørnelejlighed. 
Altan udsigt til Christi-
anshavns kanal og Vor 
frelser kirke. Udlejes i uge 
27 og 28.
telefon: 29912264

sommerhus i Bakkebølle, 
Vordingborg
Dejligt træsommerhus på 
80 m2,beliggende 400 M 
fra strand i naturskønne 
omgivelser. stor sydvendt 
terrasse.
telefon: 50934016

Ferieboliger i ardeche 
- sydfrankrig
Beliggende i meget hyg-
gelig autentisk landsby 
med alle slags forretnin-
ger. Plads til 4/6 per. Pris 
fra 3350 kr. 
telefon: 31724775

gør studierejsen en klasse bedre

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

kilroygroups.com

Forslag til andre rejsemål:
London, fly, 5 dg/4 nt  ........................ fra kr.  1.890,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  1.970,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  2.360,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt  ................... fra kr.  710,-
Budapest, fly, 5 dg/4 nt  .................... fra kr.  1.695,-
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 Prag: • Foredrag m. tidl. ansat 
ved den danske ambassade •  Besøg i Theresienstadt 
• Besøg på SKODA bilfabrikker

STUDIEREJSE TIL
prag
6 dg./3 nt. 
egen bus fra kr.  1245,-

FERIEHUSUDLEJNING

RESTPLADSER

Ledige sommerhuse i 
skoleferien, uge 27-31

Vesterhavet og Ringkøbing Fjord

Priser fra 1.999,-

Tlf. 97 32 46 95
Åbent 9 - 16  •  www.danwest.dk

Dublin, fly, 5 dg/4 nt ........................... fra kr.  2165,-
Madrid, fly, 5 dg/4 nt ........................... fra kr.  2295,-
Prag, fly, 5 dg/4 nt ................................. fra kr.  1525,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt .................................. fra kr.  2335,-
Budapest, egen bus, 6 dg/3 nt ............ fra kr.  1545,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt .................... fra kr.  1735,-

Top 3 faglige besøg i Paris:
•  De gamle kloakker 
•  Versailles slottet 
•  Parc de la Villette 
 (“Videnskabsbyen”)

1.765
pr. person
6 dg/3 nt.

paris
 egen bus fra kr.

Vores fokus er: Vi sparer din tid • Gennemprøvet
koncept - vi er med hele vejen • Høj faglighed

Kontakt Tina på tlf: 46 91 02 59
tibr@team-benns.com
www.team-benns.com

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer
og start egen køreskole til vinter

Velegnet deltidsjob

Dag- og aftenhold
Stjernqvist Trafikskole • Finsensvej 45 • 2000 Frederiksberg

www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46

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 

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 
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Følg med og deltag i debatten på

Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark.

Se mere på sinatur.dk

Hotel Sixtus

Hotel Gl. Avernæs

Hotel Storebælt

Hotel Frederiksdal

Du kan vælge frit mellem:

Flå din egen fisk til forretten 
Kokken giver dig de bedste tricks om at arbejde med fisk og lærer dig, 
hvordan du fileterer fisken til din egen forret. Det er der ingen ben i!

Find naturens egen krydderurter 
Vi går på opdagelse i den nærliggende natur og får smagsoplevelse med 
en hjemmelavet snaps undervejs.

Den store bagedyst 
En spændende dyst i disciplinen: Godt bagværk til kaffen. Dyst mod dine  
kolleger om den ultimative kagesmag til jeres eget kagebord.

Prøv det nye konkurrencehit 
Stigegolf eller ”laddergolf” kom på markedet i 2003 i USA 
og har siden udfordret og fascineret alle, der har prøvet. 
Reglerne er enkle: 2 bolde i snor skal ramme stigen.

 Få en oplevelse mere med i købet 
– når du booker et konferencedøgn for min. 10 personer

Arrangementet skal afholdes inden den 30. juni 2014.

Pris pr. person fra  1399,-

Hotel Haraldskær 

Hotel Skarrildhus

ITALIEN HOS HANNE                             
På hyggeligt familiehotel i Rimini ved 
Adriaterhavets skønne sandstrand fra kr. 200/pers. 
Nu også med 2 ferielejligheder.

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

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

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

IF N A L C A L L

TAG PÅ GRATIS* INSPEKTIONSTUR

KENDER DU...

NEUKIRCHEN?

Ring til Lise på 8020 8870 
for yderligere information.

Neukirchen i Østrig er noget nær det perfekte rejsemål 

for grupper af unge mennesker, der rejser på ski! Vi vil 

gerne bevise, at det ikke er tomme ord, og derfor tilbyder 

vi nu gruppeledere fra undervisningssektoren at deltage 

i vores inspektionsrejse til Østrig i foråret 2015. Priserne 

for skolegrupper 2015 starter fra kun kr. 1.998,- (inkl. bus, 

indkvartering, halvpension, skileje og liftkort). 
 

TILMELD DIG NU! 

Vi tilbyder 2 ture i februar 2015 ( TUR 1 d. 03.02. - 08.02. og 

TUR 2 d. 24.02. - 01.03. 2015). Pladserne fordeles efter først 

til mølle. Prisen for den første deltager er kr. 1.000,- og kr. 

2.500,- for den næste. *Gebyret refunderes naturligvis, hvis I 

efterfølgende booker en skirejse. 
 
Se mere på www.alfatravel.dk/inspektionstur.html

 

alfa-folkeskolen_Skirejser_inspek.indd   1 5/8/2014   9:42:45 AM

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 5. juni
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WWW.LPPENSION.DK

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

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

179.000 LæSere 
ANNONcERING  
Media-Partners, niels Bohrs Vej 23, Dk-8660 stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 11  15. maj 23. maj 5. juni
folkeskolen nr. 12  2. juni 10. juni 19. juni
folkeskolen nr. 13  29. juli 5. august 14. august
folkeskolen nr. 14  12. august 19. august 28. august

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

131. årgang, Issn 0015-5837 

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

Henvendelser til redaktionen
folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 københavn k
Telefon: 33 69 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger, chefsekretær  
beh@dlf.org  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
(barsel) 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Hanne Birgitte Hellisen,  
hbh@dlf.org 
simon Brix Justesen,  
sbj@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
2. halvår 2013 er  
179.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, ernæring 
og sundhed, specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

Kompagnistræde 22, 1208 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Jørgen Mandrup Nielsen 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

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

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FormanD 
Lærer anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

sekreTariaTsCheF
Bo holmsgaard

sekreTariaTeT
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00  
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag  
kl. 8.30-16.30 og fredag  
kl. 8.30-15.30.

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

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

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

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

Lån
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 3369 6300, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

forsidefoto: Poul Anker nielsen
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Se Fremad
Lærerne tænker for negativt 
om reformen – mener en lærer.
Side  40

Hvor er cHeFen?
I Haderslev påvirker sammenlægning 
af skoler i høj grad ledelse og lærere.
Side 6 og Side 34

rolig SuperviSion 
Kronik: Følelserne kan håndteres 
med stærk supervision.
Side  28

Unge  
lærer at tale  
om følelser
Lærere kan løse op for traumer  

hos børn af forældre, der er  
soldater eller flygtninge.

S i d e  2 0R A P P o R T e R e T
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Ved Morten Riemann
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for korte NYHeDer

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

BILLEDKUNST � Sørg for at an-
vende vanskeligt nedbrydelige ma-
terialer med masser af opløsnings-
stoffer, så der virkelig skal lægges 
kræfter i, når eleverne skal skrubbe 
sig rene bagefter.

TYSK �Remsen »an auf hinter in 
neben über unter vor zwischen« il-
lustreres udmærket med kroppens 
position i forhold til et skolebord. 
Lad det gå lidt tjept.

MUSIK � Spil altid i dobbelt tem-
po, syng altid ekstremt højt. Det får 
vejrtrækningen godt i gang.

GEOGRAFI � Er ti armbøjninger 
i tørvejr målbart forskelligt fra ti 
armbøjninger i regnvejr?  

SLØJD � Sløve save, små ham-
mere, dårlige skruetrækkere giver 
dejlig sved på panden.

MATEMATIK �Hvis vi ifølge re-
formen skal have i alt 45 minutters 
daglig bevægelse, og vi ikke gider 
at være med i matematiktimerne, 
hvor mange flere minutter skal de 
øvrige fag så fordele mellem sig, 
og hvor stor en procentdel vil hvert 
enkelt andet fag herefter skulle 
påtage sig? 

FYSIK/KEMI �45 minutters 
daglig bevægelse kan være hårdt. 
Gennem eksperimenter undersø-
ges det, om anabole steroider og 
væksthormoner eventuelt kan gøre 
det hele lidt nemmere.

NATUR/TEKNIK �Hvordan 
elektronerne suser rundt om ker-
nen i atomet? Her har I et sæt 
stangtennis.

ENGELSK � To kilometers løb? 
Næ nej, kammerat, two miles.

DANSK �Hvis stavelser  
kan klappes, kan de også hinkes. 
Og hvis verber kan have regel-
mæssige bøjninger, må det også 
åbne muligheden for regelmæs-
sige mavebøjninger. 

HJEMKUNDSKAB 
�Pludselig kan det fak-
tisk blive helt sjovt at spille 
»squash«.

SAMFUNDSFAG � Politisk 
tovtrækkeri er ret nemt at illu-
strere (med et tov).

BIOLOGI � Spring over hest har 
alle dage været populært. Nu tager 
vi ud på landet og gør det lidt mere 
rigtigt.

HISTORIE �Hvis I absolut skal 
have forløb om 1864, er I jo nødt 
til at grave nogle skyttegrave. 

KRISTENDOMSKUNDSKAB 
� Ét ord: Englehop.

IDRÆT �Her må det altså være 
på sin plads med en lille hvile-
pause.

Så kan de lærer det / 60

Idébank: Sådan får du reformens krav om  
45 minutters daglig bevægelse  
ind i undervisningen

Fem digitale systemer 
iXplore består af iXplore Natur/teknik, iXplore  Geografi, 
iXplore Biologi og iXplore Fysik/kemi – i alt 15  websites. 
Fra sommer 2014 udgives også det seneste skud på 
stammen, iXplore Matematik. 

Med iXplore får du adgang til:
•  Interaktive systemer med kernestof
•  Opgaver, aktiviteter, quizzer og adaptive test
•  Oplæsning af tekst, animationer, videoer og leksika
•  Notefunktion, logbog og kommunikationsmodul
•  Lærervejledninger og evalueringsmoduler
•  Fællesfaglige forløb til geografi, biologi og fysik/kemi.

iXplore er en ny generation af digitale  systemer til natur/teknik, geografi, biologi og fysik/
kemi. Med iXplore får du adgang til komplette systemer, der sikrer progression, sammen-
hæng og tværfaglighed i naturfagsundervisningen fra 1.- 9. klasse.

Gratis prøveabonnement
Bestil en måneds gratis prøveabonnement på www.goforlag.dk/prøveabonnement.

På opdagelse med iXplore

www.goforlag.dk

iXplore kan bruges 
på iwb, pc, mac, 
iPad, Android-tablets 
og smartphones.

TILSKUD
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alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Dansk  ·  1.-6. klasse

d’dansk er et helstøbt dansksystem fra 1.-6. klasse, 
der tager alle fagets områder under behandling.
 
Eleverne er aktive i klare strukturer og organisations-
former og har allerede fra begyndelsen fokus på egen 
læreproces. Alsidigt tekstvalg og forskellige udtryks-
former smelter sammen i en undervisning, hvor it, 
litteratur, fremstilling og læseforståelse er i fokus.

Få meget mere at vide på alinea.dk.
 

Giv dine elever lyst til at lære!
• Integrerede læringsmål

• Dialogisk undervisning

• Funktionelt arbejde med it

Flexbog gør det nemt at blive 
100% digital. Læs mere på flexbog.dk

4.-6. klasse fås også som

NYHED 
til 3. kl.! Forudbestil 

nu og bliv klar til 

skolestart.
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