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Lærerne svigter ubevidst en gruppe elever, når de undlader at give  
tydelig feedback på elevernes forkerte eller utilstrækkelige svar.  

Det konkluderer Anna-Vera Meidell Sigsgaard i sin ph.d.

Javel, hr. lærer
Lærere fra England på besøg 
i Silkeborg overraskede over 
danske elevers disciplin.
Side 34

OK-Krav: Tryghed
Ud over løn er tryghed et 
vigtigt forslag til krav 
op til Overenskomst 2015.
Side 6

duel på Tid 
To lærere fra nabokommunerne 
Rudersdal og Lyngby-Taarbæk 
om vidt forskellige arbejdstider.
Side 28

PÅ FAGLIG OPDAGELSESREJSE I ZAMBIA
Spændende, ny fortælling af Ida-Marie Rendtorff er den røde tråd i tre 
skalérbare og varierede forløb. Høj faglighed. I år mange nyheder.
INTROPRIS 249 KR. Bestil på u-landskalender.dk

Dansk og natur/teknik * 30 elevbøger * 2 lærervejledninger * DVD: Nørd i Zambia og  
mange temafilm * Masser af opgaver og læring på app, på web og i klassen

IDA-MARIE RENDTORFF

  GEPARD-DRENGEN
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Giv eleverne  
klar besked 

S i d e  1 4
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WEBPRØVER

til engelsk og tysk 

WEBPRØVER TIL ENGELSK OG TYSK

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse ex moms  kr. 249,- 

NU OGSÅ PRØVESÆT 
TIL TYSK I 10. KL.  
OG ENGELSK I 8. KL

9164

MÅLRETTET PRØVETRÆNING 

Webprøverne giver eleverne mulighed for at teste deres 

niveau i lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt 

øve sig i skriftlig fremstilling. Alle prøver er udarbejdet 

med udgangspunkt i de officielle skriftlige prøver. De digi-

tale prøver sparer læreren for tidskrævende rettearbejde 

og giver samtidig mulighed for at følge med i elevernes 

udvikling. 

DIFFERENTIEREDE PRØVESÆT 

Webprøverne er målrettet de enkelte klassetrin og giver 

eleverne mulighed for at arbejde individuelt med deres 

prøvefærdigheder. Eleverne får altid en detaljeret respons 

på deres besvarelser, og læreren får et overblik over 

elevernes resultater i form af procentsats og karakter.

SPROG

få
tilskud
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Skynd dig 
langsomt

Alting forandrer sig. I naturen sker det helt af sig selv som nu, hvor træer og 
blomster folder sig ud. I folkeskolen er det hårdt arbejde. Det er det konkrete indhold i 
folkeskolereform og lov 409, som skal forberedes lige nu.

Det er godt et år siden, at Folketinget dikterede lov 409, som gjorde op med 200 års 
tradition for, hvordan man tilrettelægger lærernes arbejdsliv. Lige efter vedtog de samme 
politikere reformen, som lockouten havde banet vej for. 

Begge skal træde i kraft efter sommerferien. Så der er al mulig anledning til at tænke 
krise i den udgave, som humoristen Storm P. definerer således:

»Krise er, når ingen ved, hvad man skal gøre, men det skal 
være nu«.

Overalt er lærere, team og ledere i gang med at finde ud af det. Nogle er stadig så ra-
sende, at de næsten ikke orker at tænke på, at de nu oven i købet selv skal levere planer 
for det konkrete indhold i reformen og deres egne ekstra lektioner!

Andre har besluttet sig for, at der ikke er andet at gøre end selv at tage affære, ud fra 
devisen: Hverdagen er for trist, hvis man er langtidsskuffet, som foredragsholder og lærer 
Erik Lindsø siger. Reformen er her, vi skal leve i den, så lad os selv finde det bedst mulige 
indhold. 

Når man er under pres, kommer man nemt til at bide ad hinanden, som ægtepar, der 
har haft små børn med ud at købe ind i ulvetimen, ved. Men det er vigtigt, at der er plads 
til alle. Den langtidsskuffede, den vrede, den konstruktive og den lalleglade. Alle skal 
samarbejde om at levere den bedst mulige undervisning til eleverne. Det er en professio-
nel opgave, som ingen naturligvis har mulighed for at lægge fra sig.

Det er hårdt, og man kan blive helt åndeløs. 
Derfor kan man finde et mentalt pusterum ved at lytte til modtageren af Politikens Un-

dervisningspris for grundskolen. Hun er en af den slags lærere, som hele tiden får ideer, 
der skal prøves af. Men Mette Teglers underviser på Søndermarkskolen på Frederiksberg, 
en kommune, hvor der ikke er indgået lokale aftaler mellem kommune og lærerkreds. 
Hun er usikker på fremtiden og bange for at miste sin fleksibilitet. Men hun har besluttet 
sig for at tage det roligt. 

»Da mine ledere i går sagde: Vi har travlt med at blive klar til reformen, så tænkte jeg: 
Ja, ja – skolen har travlt. Jeg har ikke travlt. Jeg vil gerne lave reformen, og jeg går ind i 
det med engagement, men det er ikke mit ansvar, om det lykkes. Jeg har besluttet 
mig for ikke at bekymre mig for meget – jeg må gøre det, så 
godt som jeg kan, inden for de rammer, der bliver 
stillet til rådighed«, siger Mette Teglers til folkeskolen.dk

Alt står ikke skinnende toptunet til august. Dette 
forår er et af de tidspunkter, hvor det giver 
mening at skynde sig langsomt. Det  
gælder om at få alle med. 

 

»Som lærer i dag er din 
vigtigste evne ikke at være 

lydhør over for det næb, 
hver elev synger med. 

Næh, det er at være tone-
døv over for alle de mere 
eller mindre kvalificerede 
meninger, du ukritisk får 

smidt i hovedet«.
Lektor theresa schilhab 

i blogindlægget »hvis bare lærerne kunne  
tie stille et øjeblik …«

»Jeg har stiftet  
bekendtskab med to for-
mative evalueringsformer 

på læreruddannelsen: 
Fremlæggelse og skriftlig 

aflevering. Come on!  
På hvilken måde kan en  
planlagt fremlæggelse 

 eller en gennemarbejdet 
skriftlig aflevering fortælle 
noget som helst om mine 

evner som lærer?«
Lærerstuderende  

Morten Flø Pallesen 
i indlægget »train as you fight«

»… jeg nægter at tro, at det 
giver nogen indlæring, når 
’baserne’ styrter rundt ef-

ter ’syrerne’, men de  
får bevæget sig«.

Fysik/kemi-lærer  
Kåre sigvertsen 

i kommentar til indlægget »Bevægelse«
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IDA-MARIE RENDTORFF har skrevet den 
spændende fortælling om Conrad, hans liv i den 
lille landsby og hans forhold til en mystisk gepard. 
Det er den røde tråd i en faglig opdagelsesrejse 
for 1.-4. klasse. Litteraturforløb med mange op-
gaver, N/T-forløb med eksperimenter, forløb med 
Peter Mygind om børns medbestemmelse.  
Temaopdelt website, hvor eleverne kan opleve,  
researche og skabe fotohistorier. I efteråret har 
DR tema om Zambia i tv og på låge-kalenderen.

• Gratis app, så eleverne også kan arbejde på iPad
• Dansk, natur/teknik og tværfagligt
• Målrettet trinmålene, udviklet med fagkonsulenter
• DVD: 4 DR-film ”Nørd i Zambia” og en række temafilm
• Tre engagerende forløb, der kan skaleres op og ned
• Lærer-web med opgavebank, filmbank og billedbank
• Elev-web med fakta og elevproduktion
• Læsestøtte: Lydbog, læse-let og oplæsning på webbet
•  Lærerne siger om sidste års materiale: “Fantastisk 

flot og gennemarbejdet”, “Meget brugervenligt”, “Eleverne 
var meget optaget af det”

Få besøg af de kendte musikere, dansk/zambianske 
Karen Mukupa eller Thomas Buttenschøn. Plan Danmark 
tilbyder gratis foredrag på 80 skoler til efteråret. Børnenes 
U-landskalender støtter i år udsatte skolebørn i Zambia.

 Bestil 
 klassesæt nu:

Bestil og læs mere:

u-landskalender.dk

LÆRERVEJLEDNING

  GEPARD-DRENGEN
IDA-MARIE RENDTORFF

  GEPARD-DRENGEN

OPDAGELSESREJSE I
ZAMBIA

30 store elevbøger, DVD,  
2 trykte lærervejledninger

Intropris 249 kr.
Du betaler kun leveringen

6 14

»Man skaber ikke gode rammer 
i folkeskolen ved en konflikt«
Anders Bondo om Dlf’s forslag  
til krav til ok 15.

Kender læreren  
svaret?

Ph.d. Anna-Vera Meidell Sigsgaard ser 
en uheldig tendens til, at læreren stil-
ler spørgsmål uden selv at have gjort 

sig klart, hvad det gode svar ville være.

F O R S K E T
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à   OvERSigT20 38 4128

Dansk disciplin  
overrasker englændere
elevernes gode opførsel 
overraskede tre lærere fra 
leek i england, da de  
besøgte Thorning skole 
ved silkeborg.

Tøsedrenge 
og skole 

Godt overblik over 
handlemuligheder og 
fælder, skriver Maja 

Birgitte lumholtz i an-
meldelsen af »kvan«-

udgivelsen »Drengene i 
skolen«.

Fast versus fleksibel
lyngby-Taarbæk-lærerne får loft over 
arbejdstiden og mulighed for forbere-

delse hjemme, mens Rudersdal kræver 
fuld tilstedeværelse.

It-drillerier
kronikken: Hvorfor er det 
så vanskeligt at integrere 

it og fag i skolen og på 
læreruddanelsen? 

Thomas Illum Hansen 
kommer med sit bud.

Wunderkind
Fagligt netværk: Sproglige mål

leg er godt, men undervisningen bør stadig indeholde klare 
læringsmål, siger forskere bag projekt om tidlig sprogstart.

34
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  Hvorfor vil I stille krav om arbejdstid, når 
arbejdstidsloven ikke er afprøvet på sko-
lerne endnu?  
 »En god aftale betyder rigtig meget for, at vi 
også kan levere god undervisning til eleverne. 
Derfor er arbejdstid bestemt stadig et tema for 
os. Vi har formuleret kravet, så vi sætter fokus 
på, at det skal være muligt at løse opgaven 
kvalificeret. Allerede nu kan vi se, at der er sto-
re problemer og udfordringer med at kunne 
planlægge et skoleår med de rammer, der er i 
dag. Masser af lærere har svært ved at se, 
hvordan lederen skal kunne forholde sig til den 
forberedelsestid, de skal bruge i hvert eneste 
fag. Det er også grunden til, at vi ønsker at 
spille offensivt ud med et arbejdstidskrav«. 

  Ser du en reel chance for at indgå en ar-
bejdstidsaftale med arbejdsgiverne?
 »Det ved man aldrig før en forhandling om 
overenskomst. Men hvis vi skal tage et ansvar 
for, at skolen bliver så god som muligt, er 
rammerne om lærernes arbejde helt afgø-
rende. Det er, uanset om Folketinget har ved-
taget en lov eller ej, den holdning, vi har«. 

  Hvad skal der til, før arbejdstidsloven kan 
blive spiselig for lærerne?
 »Jeg tror ikke, arbejdstidsloven kan blive spise-
lig for lærerne. Vi foreslår ikke krav om at æn-
dre i arbejdstidsloven. Vi anbefaler et krav om 
at få lavet en ramme omkring lærernes arbejde, 
som passer til den opgave, som skal løses«. 

  Kan I risikere, at lærerne kommer til at 
blåstemple loven, ved at I stiller et krav 
om arbejdstid og måske får små forbed-
ringer, som så bliver godkendt i en uraf-
stemning?
 »Det kan jeg overhovedet ikke forestille mig. 
Vi vil ikke blåstemple en lov, som vi ikke går 
ind for. Vi rejser en debat i organisationen om, 
hvilke krav vi skal stille. Når vi mener, at det 
her er et vigtigt element for, at vi kan levere 
god undervisning til eleverne, så er det min 
personlige holdning, at vi også skal stille kra-
vet. Ellers svigter vi det professionelle ansvar, 
vi har i forhold til folkeskolen. Det ville jeg 
have det rigtig skidt med«. 

  Kan arbejdstidskravet bringe lærerne ud i 
endnu en konflikt?

 »Jeg tror ikke, at der er nogen, der ønsker en 
konflikt på folkeskoleområdet. Vi har aldrig 
ønsket en konflikt. I 2013 gik arbejdsgiverne 
direkte ud i konflikt uden reelt at sætte sig til 
forhandlingsbordet. Ingen var i tvivl om, at de 
havde en konfliktstrategi. Det ville undre mig 
uhyre meget, hvis det skete igen. Jeg har al-
tid sagt, at man ikke skaber gode rammer om 
folkeskolen gennem en konflikt. Det har vi set 
med al ønskelig tydelighed efter 2013. Så jeg 
går på ingen måde efter en konflikt. Det har 
jeg aldrig nogensinde gjort, når jeg satte mig 
ved et forhandlingsbord«.   

mbt@dlf.org 

MArIA BEchEr TrIEr Spørger        ANDErS BoNDo svarer: 

Lærerne skal have arbejdstidsrammer, der sikrer, at de professionelt kan gennemføre undervisningen.  
Det krav anbefaler hovedstyrelsen, at DLF stiller ved de kommende overenskomstforhandlinger. Formand 
for DLF Anders Bondo mener, at kravet kan stilles, uden at lærerne risikerer at blåstemple den arbejdstidslov, 
som lærerne skal arbejde efter næste skoleår. Men han tror ikke, at lærernes arbejdstid igen fører til konflikt.

»Man skaber ikke gode rammer 
i folkeskolen ved en konflikt«

DLF’s hovedstyrelse sendte sidste uge et bud på 
krav ud til debat i kredse og blandt medlemmer: 
Kravet om arbejdstid lyder: rammer, der sikrer lærerne 
og børnehaveklasselederne mulighed for professionelt 
at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen 
samt at løse øvrige opgaver i tilknytning til undervis-
ningen, herunder have et godt samarbejde med for-
ældrene.

foto: sarah Bender
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Normalt summer medlemsdebatten på møder i faglig klub over 
hele landet, året før en ny overenskomst for lærerne skal 
forhandles. Men med sidste års lockout og arbejdstidslov er 

intet som normalt. Derfor forventer lærernes formand, Anders Bondo 
Christensen, heller ikke, at lærerværelserne koger af meningsudveks-
linger om, hvilke krav lærerne skal stille til arbejdsgiverne op til en 
overenskomstfornyelse i 2015. 

»Der er meget presserende ting på skolerne lige nu. Både at få plan-
lagt et skoleår og forholde sig til en noget fluffy skolereform, som ingen 
rigtig kan forklare hvad går ud på. Derfor tror vi ikke, at der bliver en 
voldsom medlemsdebat. I hovedstyrelsen er vi realistiske omkring, 
hvad vi kan forvente af medlemmerne. Derfor kalder vi det en kreds-
høring. Men det er vigtigt, at de medlemmer, der gerne vil ytre sig, 
også får mulighed for det«, siger Anders Bondo Christensen.

Historisk udfordrende forhandlinger
Og det er ikke kun debatten om lærernes krav, der i år bliver anderledes. 
Hele baggrunden for forhandlingerne er historisk udfordrende. Foruden 
at lærerne skal i gang med at implementere en omfattende ny skolere-
form, så er rammerne for arbejdstiden pålagt lærerne efter lockouten 
for et år siden og endnu ikke afprøvet, når de første diskussioner om 
krav til overenskomsten går i gang. Loven får først virkning efter som-
merferien.

Anders Bondo Christensen er heller ikke i tvivl om, hvilket af de 22 
krav, som hovedstyrelsen har valgt at sende til debat, der er det vigtig-

Forslag til  
oK 15-Krav  
i Kommuner og  
regioner

Løn
¡  Generelle procentvise lønstigninger
¡  Videreførelse af den nuværende regule-

ringsordning
¡  Lønforbedringer til Lc-gruppen
¡  Grundløn til PB’ere i ernæring og sundhed
¡  Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse.

Arbejdstid
rammer, der sikrer lærerne og børnehave-
klasselederne mulighed for professionelt at 
forberede, gennemføre og evaluere undervis-
ningen samt at løse øvrige opgaver i tilknyt-
ning til undervisningen, herunder have et godt 
samarbejde med forældrene.

tryghed
¡  Pligt til at tilbagekalde opsigelsen, hvis der 

opstår ledigt job i opsigelsesperioden
¡  ret til uddannelse i opsigelsesperioden.

TrygHed  
er et vigtigt krav ved 

overenskomst 15
Kommunerne skal ansætte opsagte lærere, hvis 
der bliver ledige job i opsigelsesperioden. Sådan lyder 
et af de krav, som DLF’s hovedstyrelse har sendt til 
debat blandt medlemmer og kredse. Krav om gode 
rammer for lærernes arbejdstid er også på listen.

TeksT Maria BecHer Trier 

Nyt Fra HoveDStyreLSeN:

Hvad mener du 
om dLF’s forslag 
til OK-krav?
Debatter i kommentar-
feltet under artiklen på 
folkeskolen.dk
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ste at få drøftet. På trods af mange uafklarede spørgsmål er kravet om 
lærernes arbejdstid højt på dagsordenen. 

»For mig er det afgørende, at vi gennem vores krav fastholder, at 
vi vil tage et ansvar for, at lærerne kan lykkes med den vigtige opgave, 
de har i skolen. Det synes jeg er et vigtigt signal«. Konflikten er også 
at spore i kravene, da DLF ønsker, at hovedaftalen ændres, så sparede 
lønmidler ved en konflikt skal indbetales til en efteruddannelsesfond. 
Det skal forhindre de offentlige arbejdsgivere i at spekulere i at spare 
ved en lockout – og dermed stille det private og offentlige arbejdsmar-
ked mere lige.

Hjælp til fyrede lærere
I en tid, hvor lærere bliver fyret, mener Anders Bondo, at overenskom-
sten også kan være med til at sikre lærerne større tryghed.

»Det fylder rigtig meget hos medlemmerne, når kommunerne afske-
diger folk, og det så viser sig, at der ikke er behov for at afskedige så 
mange, som kommunen har gjort. Så er der nogle kommuner, der ikke 
trækker afskedigelserne tilbage, men vælger at opslå stillinger. Det er 
der ingen forståelse for blandt vores medlemmer. Hvis kommunerne 
vil signalere respekt for medarbejderne og ordentlig personalepolitik, 
må de gøre noget ved det«. 

De mange sammenlagte skoler gør, at hovedstyrelsen også stiller 
krav om, at der er en tillidsmandsrepræsentation eller kontaktperson, 
som lærerne kan henvende sig til, på hver matrikel. 

efteruddannelse på standby
Ved de seneste overenskomster har lærerne stillet krav om at blive 
sikret efteruddannelse. Men det krav er ikke på listen i denne omgang. 
Dog ønsker hovedstyrelsen at iværksætte projekter, der belyser, hvor-
dan tid til efteruddannelse sikres, og hvordan det går med den efterud-
dannelsesplan, som kom igennem ved overenskomsten i 2011.  

»Der lægges ikke op til efteruddannelseskrav i det, vi sender ud til 
medlemsdebat. Men hvis ønsket lyder, er vi klar til at tage det ind igen. 
Vi har valgt at tage det ud, fordi rammerne for efteruddannelse lige nu 
er så uoverskuelige. Den usikkerhed, som vi alle sammen befinder os i 
i forhold til lov 409, gør, at vi ikke opfordrer til at stille det direkte som 
et krav, som vi gjorde sidste gang«.

Håber på ekstra kroner
Det øverste krav på listen er, som det plejer at være, generelle procentvi-
se lønstigninger. Lærerformanden vil i forhandlingerne inddrage de 300 
millioner, som han mener er taget fra lærerne ved regeringsindgrebet. 
Da regeringen greb ind i lærerkonflikten, blev de vilkår, som lærerne 
havde betalt for ved tidligere overenskomster, ophævet. Til gengæld 
fik lærerne lønstigninger for omkring 300 millioner, men ifølge DLF’s 
beregninger burde lærerne været kompenseret for mindst det dobbelte.

»Vi har brugt millioner på eksempelvis at forbedre klasselærerak-
korden. Det er konkrete midler, der er blevet brugt i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne. De røg ud med lovindgrebet, selv om vi 
gjorde opmærksom på dem. Det er klart, at vi mener, at de penge er i 
spil, i forhold til de forhandlinger vi går ind i«, siger Anders Bondo Chri-
stensen. 
mbt@dlf.org

Læs også: Forsker om OK 15: Folkeskolen får et pusterum, side 32-33.

Nyt online værktøj til små
medieproduktioner i alle fag

27 aktiviteter til over 100 lektioner
SmåP er til undervisere i alle fag!
SmåP kan laves, på udstyr man har!
SmåP er simpelt og selvinstruerende!                   SmåP er helt GRATIS!

SmåP.dk er udviklet af Station Next med støtte fra

.dk

Helt Gratis!

www.småp.dk
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øvrige  
AnsætteLsesviLkår
¡  ret til afvikling af sjette ferieuge som på det 

øvrige kommunale arbejdsmarked
¡  Initiativer, der hjælper nyuddannede i over-

gangen til arbejde
¡  Tilpasning af reglerne om vilkår for varetagel-

sen af praktik på baggrund af den nye lærer-
uddannelse

¡  Ændring af hovedaftalen, således at sparede 
lønmidler ved konflikt skal indbetales til en 
uddannelsesfond

¡  Forhøjelse af akutmidlerne
¡  Sikring af tillidsmandsrepræsentation/kon-

taktperson på hver matrikel.

OverenskOmst- 
dækning
¡  overenskomstdækning af USB/STU
¡  Alle vejledere og konsulenter på Ungdom-

mens Uddannelsesvejledning dækkes af  
Lc-overenskomsten

¡  Ny stillingsbetegnelse i overenskomsten med 
selvstændig grundløn og lønforløb: Pædago-
gisk/psykologisk konsulent 

¡  Tilpasning af områdebestemmelsen vedrø-
rende specialundervisning for voksne.

PrOjekter
herudover ønsker hovedstyrelsen at stille krav 
til iværksættelse af en række projekter om 
blandt andet efteruddannelsesplan, sikring af 
reduktion af arbejdsopgaverne ved efteruddan-
nelse og andre opgaver og forsøgsprojekter om 
arbejdstilrettelæggelsen.

der er også fremsat forslag  
til krav på statens område – læs mere på 
dlf.org, og følg med på folkeskolen.dk  

Én indgang til skolens it

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.

Annonse_DK_mai105x285h.indd   1 2014-04-30   12:00
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Fredag 11. april 2014 kl. 07.00

Lokal løsning: 
Konfirmation skærer  
to timer af skoledagen

Lærere og forældre kan sikre en visuel struktur for et barn med 
særlige behov via ny app.

International interesse 
for app udviklet af far  
til autistisk dreng

Tirsdag 29. april 2014 kl. 10.18

René Brøndberg-Bras savnede et planlæg-
ningsværktøj, som kunne reducere hans 
autistiske søns stressniveau ved skiftene 
mellem hjem, taxi, skole, skolefritidsordning 
og sport. Derfor har han udviklet en app, så 
støttepersonerne kan udarbejde en visuel 
struktur for sønnen.

»Det største problem for Martin er skif-
tene i hverdagen – fra hjem til taxi til skolen 
og bagefter i klubben, og når han skal i af-
lastning og over til sin mor. Børn med ADHD 
og Downs syndrom har samme problem. De 
har brug for en ensartet struktur, men det er 
svært at skabe, hvis de voksne omkring det 

enkelte barn ikke arbejder sammen«, siger 
René Brøndberg-Bras, der har udviklet det 
digitale støtteværktøj Mobilize Me.

straks fra dagens begyndelse kan Mar-
tin ved hjælp af appens billeder se, at han 
skal på toilettet, vaske sig og børste tænder. 
Derefter skal han tage tøj på, tage en pille og 
smøre madpakke. På forhånd har hans far sat 
tid af til den enkelte opgave, og på appens ur 
kan Martin følge med i, hvor lang tid han har 
tilbage til at børste tænder.

På samme måde kan lærere lægge ind, 
hvad eleven skal lave i løbet af timen, og hvor 
lang tid han har til den enkelte opgave.

»Det overblik kan andre apps også give. 
Der findes flere apps, som hjælper børn med 
kognitive vanskeligheder til at blive selvkø-
rende, men jeg har udviklet min app, så alle 
støttepersoner kan se, hvis én af dem ændrer 
noget i planlægningen af barnets dag. Det er 
også en fordel for barnet, at forældre, lærere 
og andre støttepersoner bruger samme sym-
boler, billeder, angivelser og piktogrammer«, 
siger René Brøndberg-Bras.   freelance@dlf.org

struer kommune har sænket 
timetallet med to timer for at få 
plads til konfirmationsforbere-
delsen. forvaltningen vurderer, 
at eleverne har »helt særlige 

behov«. Undervisningsministe-
riet understreger, at konfirmati-
onsforberedelse ikke er en del af 
undervisningen.

Appen, der sidste år vandt 
it-forums innovationspris, 

har allerede vakt interesse i  
england, Tyskland og norge.

»Jeg var nødt til at tage fat i de mennesker, som skul-
le bruge appen, for ellers ville det kun være Martin, der 
ville få glæde af den«, fortæller René Brøndberg-Bras, 
der her ses med sin søn.
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Torsdag 10. april 2014 kl. 10.53

Inklusion: Tvivl om  
ministeriets måling
flere skoler lægger op til, at elever 
skal medbringe deres egen tablet 
eller pc – den såkaldte »bring your 
own device«-strategi (BYoD). Det 
er helt fint, men det må aldrig blive 
et krav, lyder det fra undervisnings-
minister Christine Antorini (social-
demokraterne).

»Det er kommunalbestyrelsens 
og den enkelte skoleleders ansvar, 
at det klart og tydeligt kommu-
nikeres til forældrene, at det ikke 
er et krav, at eleverne medbringer 
egen computer med videre, så de 
ikke føler sig forpligtede eller pres-
sede til at lade deres børn med-
bringe eget udstyr«.

Fredag 11. april 2014 kl. 16.22 

Skole sang for Mary
I anledning af skolernes sang-
dag i dag har mange elever ladet 
deres røst lyde på landets skoler. 
På sønderbro skole i københavn 
kom kronprinsesse Mary på besøg 
og lod sig underholde, da skolens 
elever sang deres 21 vers lange 
hyldestsang til folkeskolen. 

»Der var jo en helt Justin Bie-
ber-agtig stemning, da Mary kom«, 
fortalte lærer Peter Hegård om bør-
nenes reaktion på det kongelige 
besøg.

enighed om efteruddannelsesmidler  
betyder »Frit løb for forhandling  
om samarbejdspulje«.

Fredag 25. april 2014 kl. 09.08 

Kommunerne har  
ansvaret for special-
undervisning

Trods indsigelser fra blandt 
andre Dlf og Danske Handi-
caporganisationer fastholder 
de politiske partier, at de vil 
sikre den højt specialiserede 
viden på de regionale lands- 
og landsdelsdækkende un-
dervisningstilbud ved at gøre 
det muligt for kommunerne at 
overtage dem.

en evaluering viste ellers, 
at de lands- og landsdels-
dækkende tilbud inden for 
kommunikation har haft et 
kraftigt fald i elevtallet efter 
kommunalreformen. Det truer 
opbygningen af den erfaring, 
som er fundamentet for deres 
specialrådgivning.

Torsdag 10. april 2014 kl. 15.59 

Forligspartier løber 
fra aftale om fransk
eleverne skal have 240 klok-
ketimers undervisning, hvis de 
vælger tysk eller fransk som 
tredje fremmedsprog. Det skal 
ses i forhold til de 360 timer, 
der har været lagt op til – i 
praksis vil det sige, at der bli-
ver en tredjedel færre timer.  

»Vi har i skrivegruppen 
gang på gang fået bekræftet 
af embedsmænd i ministeriet, 
at der skal undervises cirka 
fire lektioner om ugen, i de tre 
år valgfaget varer, og det har 
vi skrevet de fælles Mål for 
fransk ud fra«, siger leon Ak-
tor, der er formand for fransk 
fagudvalg i sproglærerfor-
eningen.

læs flere 
nyheder på:

  

 

Tirsdag 29. april 2014 kl. 13.39

Folkeskolereformen giver  
jobboom i Sønderborg
selvom lærerne i sønderborg kommer til at un-
dervise flere timer, og elevtallet er faldende, skal 
der ansættes 40 lærere i kommunen. Det er 
folkeskolereformens øgede timetal, der udløser 
behovet for flere lærere.

»Vi har brug for 39,75 lærere for at dække for 
reformen og de lærere, vi allerede ved går på pen-
sion«, siger Jens erik Henriksen, der er pædagogisk 
konsulent i sønderborg kommune.

lisbet skyum, der er formand for sønderborg 
lærerkreds, forventer, at det tal kommer til at stige.

»Vi kan mærke, at efterspørgslen efter pensi-
onsrådgivning har været stigende i år«, siger lis-
bet skyum – hendes fornemmelse er, at de ældre 
lærere vælger at stoppe netop nu, fordi de ikke kan 
se sig selv i skolen, efter at folkeskolereformen er 
trådt i kraft til august.

Der er ikke ledige lærere i sønderborg til at 
dække behovet. 
xx@dlf.org 

»Det aktuelle ledighedstal er på 12 lærere, så sønderborg 
kommune må skaffe så attraktive forhold, at folk vil flytte 
efter jobbet«, siger lisbet skyum

Mest læste:
 
•   Blog: »Hvis bare lærerne 

kunne tie stille et øjeblik …«

•   Debat: »I rest my case«

•   Blog: »er der nogen, der har 
set min jahat«

 

 Mest kommenterede:
 
•   ordblindekonference bygger 

bro mellem specialpædago-
gik og almen didaktik

•   Blog: »Det rene anarki?«

•   Debat: »flipped Classroom 
gange X = skolereform

Fik du  
læst: 

Arkivfoto
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Dansk

Fremmedsprog

Kristendom, historie og samfundsfag     

Da Flexbog er baseret på vores velkendte og gennem-
prøvede grundbogssystemer, har vi et bredt udvalg af 
Flexbøger til 3.-10. klasse til stort set alle fag. Og der 
kommer hele tiden nye til!

Her kan du se et udpluk af vores mest populære lære-
midler, der nu også fås som Flexbog. 

På alinea.dk kan du se alle titlerne!

Find din Flexbog

Stina Abildgaard   Trine Ferdinand   Anne-Mette Hermansen   Inger-Lise Lund
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Med              får du indtryk.

Indtryk kan være en fi lm, en fortælling,

en sang, en hjemmeside, et billede …

Med              skal du give udtryk

for det, du lærer.

Udtryk kan være en løgnehistorie, 

et brev, en side på nettet, 

en billedfortælling, et digt …

Med              bliver indtryk til udtryk.
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Er du klar og parat til en spændende tidsrejse, der begynder i middelalderen? 

På vejen vil du møde fæstebønder, herremænd og håndværkere. Du skal også høre om 

Danmarks konge Christian 4., der blandt andet fi k bygget Børsen, Rosenborg og Rundetårn. 

Turen fortsætter på de syv have med Columbus og Vasco da Gama, der  som den allerførste 

sejlede hele vejen syd om Afrika til Indien.

Velkommen ombord i vores tidsmaskine!

Klar, parat, historie! er pædagogisk opbygget med en letforståelig tidslinje på hvert opslag 

plus et righoldigt billedmateriale, der til sammen skaber et kronologisk overblik. I denne 

bog kan der læses om middelalderen og renæssancen, Japans og Indiens historie, digteren 

William Shakespeare og fredsslutningen i Westphalen 1648, som var de europæiske landes 

første store forsøg på at løse deres konfl ikter gennem fredeligt samarbejde frem for krig.

Foruden elevens bog består systemet af en fyldig lærervejledning med faglige formål, 

uddybende oplysninger og arbejdsforslag til hvert opslag. 

Klar, parat, historie! er udarbejdet af linjefagsuddannede historielærere med dagligt virke i 

den danske folkeskole.
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niELS LyShoLm · KarStEn møLLErInd i samfundsfaget bygger videre på den viden, indsigt og færdigheder,  som eleverne har opnået i blandt andet historie, geografi, biologi og dansk.
Ind i samfundsfaget giver et godt grundlag for, at eleven kan tilegne sig fagets grundviden, centrale færdigheder og relevante metoder som baggrund for selv at vurdere og tage stilling.

Ind i samfundsfaget 8.-9. klasse består af to grundbøger og to lærervejled-ninger med kopiark. Boglister til eleverne og links til Internettet er samlet på forlagets hjemmeside. Søg på www.alinea.dk – og gå videre til Elevunivers.

Ind i samfundsfaget lægger op til en differentieret og problemorienteret undervisning. Der kan arbejdes med bøgerne og deres temaer i en anden rækkefølge end den, der er angivet. Til hvert kapitel hører mange aktiverende opgaver og afsluttende forslag til problemformuleringer.
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NYHED

Kom i gang med det samme – bestil et prøveabonnement!
Ring 33 69 46 66, eller besøg Flexbog.dk

I Flexbog kan du differentiere, 
redidaktisere og kommunikere 
med dine elever.

De grundbøger,
jeg kender – nu 
100 % digitale

Fleksibelt og let at gå til
Flexbog samler grundbog, arbejdsbog og kopiark 
til et klassetrin i interaktiv digital version, der er 
nem at anvende for både lærer og elev.

Flexbog kan anvendes på pc, Mac og iPad.

Med Flexbog kan du:
• Kommunikere digitalt med eleverne
• Differentiere og redidaktisere
• Give lektier for til enkelte elever eller hele klassen
• Rette opgaver hurtigt og nemt
• Dokumentere læring og udvikling

+
+

=

GRUNDBOGARBEJDSBOG KOPIARK 
FLEXBOG
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Anna-Vera Meidell 
Sigsgaard talte en-
gelsk med sin far, rus-
sisk med sin mor og 
lærte dansk i børne-
haven. Familien flyt-
tede til USA i starten 
af 1980’erne, hvor 
hun tog sin første ud-
dannelse som lærer i 
»engelsk som andet-
sprog« i 2000.
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»Så fortæl dem 
dog, hvad en  
fattiggård er«
Anna-Vera Meidell Sigsgaard har i sin ph.d. analyseret  
lærer-elev-interaktioner i en 5. klasses historieundervisning. 
Særligt de tosprogede elever bliver tabt, når lærerne hellere 
stiller nye spørgsmål end korrigerer elevernes svar.   

T e k s T :  L i s e  F r a n k  -  F o T o :  B o  T o r n v i g 
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 En fattiggård må være en fattig 
gård, antager to tosprogede piger 
i en 5. klasse. Men hvad er en dag-
lejer? De har forsøgt at slå ordet 
op i den røde ordbog, dog uden 

held, og de er derfor gået i stå. 
Opgaven lød på at skrive en sætning, hvor 

ordene fattiggård og/eller daglejer indgår. Pi-
gerne kalder på deres lærer, Adam, der driver 
rundt fra tomandsgruppe til tomandsgruppe i 
klasselokalet. Han kommer hen til dem, men 
svaret på deres spørgsmål skal vise sig at have 
lange udsigter.   

»Hvordan blev ordet brugt i det lille lyd-
klip, I lige har hørt?« De to piger er først 
tavse, men så siger en af dem: »Vi fandt selv 
ud af, hvad fattiggård betyder«. 

»Nå, jamen fint, hvad betyder fattiggård 
så?« responderer Adam. »En gård, der er fat-
tig«, svarer Samira. 

Det er forsker og adjunkt ved UCC Anna-
Vera Meidell Sigsgaard, der har observeret 
lærer-elev-interaktionen mellem Samira og 
hendes historielærer. Det har hun gjort som 
led i sin ph.d.-afhandling »Who Knows What«, 
der handler om vidensformidlingen i et klas-
seværelse, hvor dansk som andetsprog er en 
dimension i undervisningen. Analysen af den 
videre samtale mellem læreren og de to pi-
ger viser, hvordan læringen mislykkes, fordi 
Adam aldrig bliver tydelig på, hvad der er 
rigtige og forkerte svar. Bevidst eller ubevidst 
satser han i stedet på, at eleverne selv ræson-
nerer sig frem til svarene. 

ingen forkerte svar 
En fattiggård er ikke bare en fattig gård. Det 
ved historielæreren selvfølgelig godt, men 
han siger det ikke. Han vælger derimod 
at forfølge misforståelsen ved at stille nye 
spørgsmål til pigerne. »Tror I, at en fattiggård 
var et sted, hvor man gerne ville være?« Det 
tror pigerne ikke. »Hvorfor ikke?« spørger han 
videre. »Nå, jamen det er ligesom sigøjnere«, 
prøver en af pigerne. 

Anna-Vera Meidell Sigsgaard understreger, 
at det ikke nødvendigvis er forkert at forfølge 
en misforståelse, som læreren gør i det her 
tilfælde: 

»Det er heller ikke, fordi det er uhen-
sigtsmæssigt, at han forsøger at aktivere 

eleverne i deres tænkestrategier. Det er i 
virkeligheden ret vigtigt. Men den måde, 
det udvikler sig på, tyder på, at læreren ik-
ke har gjort sig klart, hvad han egentlig selv 
forventer vil være et rigtigt svar«, siger hun 
og fortsætter: 

»Samira har en fornemmelse af, at sigøj-
nere er nogle, vi ikke kan lide. De er en be-
lastning, de er fattige, og de har huller i tøjet, 
siger hun. I virkeligheden er det jo nogle gode 
byggesten hen mod fattiggård, hun kommer 
med«. 

Men læreren giver ikke feedback på sigøj-
nerassociationen. Til gengæld remser han op, 
hvad en fattiggård ikke er. Det er ikke en bon-
degård. Og det er ikke et sted, man vil være, 
og så videre. Anna-Vera Meidell Sigsgaard 
fortæller, hvordan Samira sidder klar med 
blyanten i hånden. 

»Hun vil gerne kunne skrive en sætning 
med ordene fattiggård eller daglejer. ’Men 
hvad skal jeg skrive?’ spørger hun. ’Mange af 
de ting, du sagde, var rigtige’, svarer læreren. 
’Jamen jeg har glemt dem’, siger hun og får 
ikke skrevet noget«. 

Det er at svigte eleverne  
Anna-Vera Meidell Sigsgaard har med en 
russisktalende mor og en amerikansk far selv 
været andetsprogselev i hele sin skoletid. 
Først på folkeskole i Birkerød, siden fra 2. 
klasse i USA, da familien flyttede. 

»Det er et problem, når læreren taler 
eleverne efter munden. På engelsk ville man 
sige ’when you do lipservice to someone’. 
Børn har krav på at få at vide, hvad i deres 
svar der er rigtigt, og hvad der kan udbyg-
ges. Jeg tror, eleverne i den her 5. klasse 
har opfattet lærerens facon sådan, at når 
det handler om viden, så er det egentlig lige 
meget, hvad man siger, bare man deltager«, 
siger hun. 

Den tendens er selvfølgelig meget uheldig, 
når det i virkeligheden langtfra er lige meget, 
hvad eleverne præsterer til eksamenen:

»Når nogen klarer sig godt i test, eller når 
nogen kan komme ind på gymnasiet, så er 
det, fordi de siger noget på én måde og ikke 
på en anden. Man svigter eleverne, hvis ikke 
man får sagt til dem, at det, de siger, ikke 
er helt rigtigt eller kan siges på en anden 
måde«. 

en almen pædagogisk problematik 
Det er et problem, at lærerne i folkeskolen 
tilsyneladende mangler viden om, at viden 
er sprogligt båret, mener Anna-Vera Meidell 
Sigsgaard. Derfor gælder hendes bekymring 
heller ikke kun de tosprogede elever, men 
også en gruppe af elever med dansk som 
modersmål.   

»Jeg har faktisk været meget i tvivl om, 
hvorvidt det, jeg undersøger, er en problema-
tik inden for dansk som andetsprog eller en 
almen pædagogisk problemstilling. Jeg tror, at 
det bliver mere tydeligt, at det er de sproglige 
resurser, der bærer legitimiteten, når man ser 
på tosprogede elever. Men en elev med dansk 
som modersmål, som kommer fra en familie, 
der aldrig læser med ham, vil have samme 

forsket
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Børn har 
krav på at  
få at vide, 
hvad i deres 
svar der er  
rigtigt, og 
hvad der kan  
udbygges. 
anna-vera Meidell sigsgaard   
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vanskeligheder ved at ræsonnere sig frem til 
svarene som de tosprogede børn«, siger hun 
og refererer til den britiske uddannelsessocio-
log Basil Bernstein, når hun forklarer, hvor-
dan den måde, der tales på i hjemmet, har 
stor betydning for elevernes evne til at tage 
imod ny viden i klasseværelset:

»Børn, der kommer fra ikke-akademiske 
hjem, er ikke vant til at tale på en måde, hvor 
der bliver stillet spørgsmål som ’Hvad nu 
hvis?’ eller ’Hvorfor mon drengen i godnathi-
storien er ked af det? Deres refleksionsevne 

bliver ikke øvet, og drengen i godnathisto-
rien, jamen han er bare ked af det. De udtryk-
ker sig i et her og nu-sprog«.  

Det var tydeligt for Anna-Vera Meidell 
Sigsgaard, at lærerne i den 5. klasse, hvor hun 
havde sine observationer, netop forsøgte at 
støtte op omkring, at eleverne ræsonnerede 
sig frem til svarene på de stillede spørgsmål. 

»Men pointen er, at det er umuligt at gøre, 
uden at vide hvad det er, man skal ræsonnere 
om, og hvordan det gøres sprogligt«, under-
streger hun.

f o l k e s k o l e n  /  0 8  /  2 0 1 4  /  17 

»Læreren er en ram-
memæssig autoritet. 
Det ved eleverne. Men 
de ved ikke, hvad de 
skal vide. Og det er, 
fordi læreren på en 
mærkelig måde ikke 
vil sige det til dem«, 
konkluderer Anna-Vera 
Meidell Sigsgaard.   

T r e  g o d e  r å d 
¢   Opstil klare faglige mål – gerne for hver lektion.

¢   Forestil dig, hvad eleverne skal kunne sige eller 
skrive – helt konkret – for at vise, at de har lært, 
hvad de skulle, ved lektionens afslutning.

¢    Giv tydelig feedback på elevernes bud – frem for 
at anerkende alle svar som gyldige.

141958 p14-19_FS0914_forsket.indd   17 02/05/14   10.13



forsket

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

Mangel på faglig forberedelse  
Når Anna-Vera Meidell Sigsgaard fortæller 
om sine klasserumsobservationer i udlan-
det, bliver hun altid mødt med spørgsmålet: 
»Jamen, hvorfor har lærerne ikke forberedt 
sig?« 

»Jeg tror, de har forberedt sig, men på 
noget andet end det faglige. De er gået op i, 
hvordan de får skabt et trygt rum. Hvordan 
de sørger for, at eleverne ved, at de skal snak-
ke sammen eller lytte til hinanden. Jeg tror 
ikke, at de har tænkt på, at en anden måde at 
skabe tryghed på er ved at forberede sig på 
den viden, eleverne skal få«.   

Danske lærere bliver simpelthen nødt til at 
træde i faglig karakter, mener hun. 

 »Det ser ud til, at eleverne udmærket ved, 
at læreren er en rammemæssig autoritet. De 
ved, at de skal lytte til læreren, og at de skal 
sætte sig ned og gå ud, når klokken ringer. 
Men de ved ikke, hvad de skal vide. Og det er, 
fordi læreren på en mærkelig måde ikke vil 
sige det til dem«.  

Anna-Vera Meidell Sigsgaard beskriver, 
hvordan lærerne insinuerer, at de ikke ken-
der svarene, gennem faste vendinger som 
»Jamen, jeg ved det heller ikke« eller »Det er 
meningen, du skal bruge dine egne ord«. 

elevfokusset er kammet over
Den sorte skole er ikke et forbillede for Anna-
Vera Meidell Sigsgaard. Elever, der er aktive 
og engagerede, lærer helt sikkert bedre og 
mere end elever, der bliver slået i hovedet 
med viden. Men derfor er viden ikke noget 
farligt eller noget, der bør optræde sekun-
dært, mener hun. Det burde være lærerens 
fornemmeste opgave at bygge bro fra det 
sted, eleverne står, og over til den faglige 
viden, eleverne skal have med sig.  

Men Anna-Vera Meidell Sigsgaard er bange 
for, at lærerne i dag er blevet så optaget af 
at kigge på eleverne, at de har mistet blikket 
for den viden, der befinder sig på den anden 
side af broen så at sige. Det er i hvert fald, 
hvad hun uddrager af casestudiets lærerin-
terview. 

»Når jeg spurgte lærerne til forløbet, sagde 
de: Jamen, det var jo sjovt og spændende for 
eleverne, men der var også mange problemer. 
Og så kom der en lang liste af problemer, der 

gik på elevernes situation derhjemme eller 
på, at eleverne også var påvirket af en stor 
udveksling i lærerteamet«. 

Anna-Vera Meidell Sigsgaard har svært 
ved at forbinde det ensidige elevfokus til den 
læreruddannelse, hun selv tog fra Boston 
University, inden hun læste videre på Køben-
havns Universitet.    

»Hvis jeg arbejdede som lærer i dag, så 
ville jeg finde ud af, hvad jeg ville have, at de 
skulle vide, forberede mig på, hvordan jeg 
fik dem derhen, og koncentrere mig mindre 
om, hvor problematisk det var, at de havde 

dårlige udgangspunkter af den ene eller den 
anden grund«, siger hun. 

slut med »gæt hvad læreren tænker«
Der går helt klart en rød tråd fra Anna-Veras 
læreruddannelse i Boston til hendes ph.d.-
studie af lærer-elev-interaktionerne.   

»På min læreruddannelse lærte jeg meget 
om, hvordan man stilladserer elever. Nu er 
stilladsering blevet lidt et buzzword, men for 
mig er stilladsering, at man giver eleverne de 
redskaber, de behøver for selv at kunne løse 
opgaven på sigt, frem for bare at løse opgaven  
for dem«, siger Anna-Vera og springer straks 
til sin ph.d.:

»Nu kunne man selvfølgelig spørge: Jamen 
er historielæreren Adam ikke netop i gang 
med at bygge et stillads? Jo, men han bygger 
et stillads omkring, hvordan man skal inter-
agere med læreren, og ikke omkring hvad 
eleverne skal vide. Det er også derfor, pigerne 
kan blive ved med at lege ’gæt hvad læreren 
tænker’ i 15 minutter uden at give op. Hvis 
bare han selv vidste, hvor eleverne talte fra, 
og hvor de skulle hen. Men fordi han ikke har 
styr på de to ting, ville det være langt bedre 
blot at fortælle pigerne, hvad en fattiggård 
er«.   

 At tage udgangspunkt i eleven er helt 
rigtigt, men aldrig at bringe eleven videre fra 
start er et svigt, der sker for ofte i den danske 
folkeskole, mener Anna-Vera Meidell Sigs-
gaard: »Jeg tror, at elevens udgangspunkt er 
en optagethed, vi har haft i lang tid, som også 
har været god. Men nu er det tid til at komme 
videre«. 
lif@dlf.org 

Jeg tror,  
eleverne i den 
her 5. klasse  
har opfattet  
lærerens  
facon sådan, 
at når det 
handler om  
viden, så er 
det egentlig 
lige meget, 
hvad man  
siger, bare 
man deltager.
anna-vera Meidell sigsgaard   
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Cardion sundhedsprofi len er et velegnet værktøj til at understøtte skolens målsætninger om øget indlæring og sundhed via daglig 
bevægelse. 
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Målet med sundhedsprojektet er at øge sundheden blandt 7.-10. klasse elever. Med projektet bliver det muligt for skolen at arbejde 
fokuseret og målbart med den enkelte klasses og elevs sundhed. 

Projektet er tilrettelagt, så det bliver motiverende, team-opbyggende, lærerigt og med stort udbytte for eleverne.
Skolens lærere bliver klædt på til at kunne teste i og benytte Cardion-systemet. 
Video-undervisningsmateriale følger med.
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KroniK
Thomas Illum hansen,  
leder af naTIonalT vIdencenTer 
for læremIdler

Lærerprofession.dk valgte sidste år at ud-
dele en særpris til »professionsbachelor- og 
diplomprojekter, der diskuterer lærernes 
muligheder og udfordringer med it-støttet 
undervisning og digitale læremidler«. Men 
det endte med, at vi i priskomiteen måtte 
konkludere, at prisen slet ikke skulle deles 
ud. Der var flere udmærkede projekter, hvor 
it spillede en mindre rolle, men der var ikke 
projekter, hvor it og fag var fuldt integreret. 
Hvorfor er det så vanskeligt at integrere it og 
fag såvel i skolen som i læreruddannelsen? Jeg 
vil gerne pege på nogle af de mere grundlæg-
gende udfordringer, vi står over for.

Fra teknologibegejstring til  
teknologiforståelse
Der har i adskillige år været en fortrop af 
teknologibegejstrede entusiaster, der har 
peget på teknologiens potentiale. Der er ikke 
grænser for, hvad man kan forestille sig, når 
man først har fået blik for de basale egenska-
ber ved computeren: at den på én gang er 
en teknologi til information, produktion og 
kommunikation. Problemet er bare, 
at udvikling ikke er drevet af 
teknologi, men af kultur. Der-
for kan al teknologibegejstring 
være med til snarere at hæmme 
end at fremme brugen af it i 
undervisningssammenhænge. 

Teknologibegejstringen har været forbun-
det med en almen tilgang, hvor man har til-
budt it-pædagogiske kørekort og kurser, som 
om it er et transportmiddel, man kan lære 

at køre én gang for alle. Transportmetaforen 
fremhæver, at it er velegnet til at støtte og 
hjælpe, men den skjuler, at it griber dybt ind i 
vores liv og arbejde. 

Ser man nærmere på det sprog, vi bru-
ger om it, tilskrives it mange metaforiske 
betydninger, for eksempel metaforerne støj, 
redskab, medie, system, platform, portal, 
transportmiddel, forstærker, løftestang og for-
andringsagent. 

Redskab fremhæver, at computeren kan 
bruges til både information, produktion og 
kommunikation. It opfattes generelt som et 
redskab i sig selv, men de specifikke redskabs-
funktioner forstås samtidig metaforisk ud fra 
vores sansekonkrete viden om for eksempel 
fysiske breve, mapper, skriveborde, skralde-
spande og analog produktion af tekst og bil-
leder. Brugerfladen er ofte så intuitiv, at man 
næsten glemmer, at skrivebord og filmapper 
er metaforer. 

Forstærker og løftestang anvendes ofte i 
politiske sammenhænge til at beskrive, at må-
let med it er at øge, styrke og løfte den faglige 
kvalitet i undervisningen. De kvantificerende 
verber markerer, at elevernes kompetencer 
skal fremmes på en målbar måde. 

Dannelse 
Den sidste metafor, jeg vil pege på, er også den 
mest vidtgående: metaforen, der ser it som 
dannelse. Den adskiller sig fra de andre ved 
at virke begge veje. It kan forstås med afsæt i 
dannelse og omvendt. Dannelsesmetaforen er 
forankret i vores viden om formning og dan-
nelse af fysisk materiale, men også påvirket af 
det tyske »bildung«, der har rod i en kristen 
forestilling om, at mennesket er dannet i 
Guds billede (imago dei). Oplysningstænkerne 
udskiftede denne forestilling med en forestil-
ling om, at mennesket skal dannes i sit eget 
billede. Enten som en plante med et vist anlæg 

og en formgivende kraft, der kommer indefra. 
Eller som en klump ler med en vis formbarhed 
og en formgivende kraft, der kommer udefra. 
Ofte kombineres de to perspektiver i en fore-
stilling om, at menneskets dannelse rummer 
både individualisering og socialisering. 

Det er denne dannelsestænkning, der får 
nyt liv med den teknologiske udvikling op 
gennem det 20. århundrede. Lev Vygotsky 
gør opmærksom på, at mennesker ikke blot 
udvikler og former genstande, men også 
bliver formet af omgangen med dem. Bruno 
Latour går et skridt videre og beskriver red-
skaber som noget, der har en aktiv rolle i vo-
res liv. Dåseåbnere, køleskabe, smartphones 
og søgemaskiner er ikke kun tekniske kon-
struktioner, de konstruerer samtidig bestemte 
måder, vi kan bruge dem på. Smartphones 
og søgemaskiner er med andre ord med til at 
forme vores liv. En quiz er ikke det samme 
længere, efter at den digitale adgang til viden 
er blevet mobil.  

Hvis vi ikke selv er i stand til at program-
mere eller som minimum at forstå de fortæl-
linger, der er indbygget i programmer, bliver 
vi programmeret af andre. 

Dannelsesmetaforen virker altså begge 
veje. Det er blevet udbredt at tale om men-
neskets krop, bevidsthed og handlinger i lyset 
af it. Bevidstheden opfattes som software, der 
er programmeret og kan trænge til at blive 
opdateret. Hvis man ikke er opdateret eller 
synkroniseret, kan det være vanskeligt at tale 
med andre. Krop og hjerne er menneskets 
hardware, der skal holdes ved lige og udvik-
les. Inden for kognitiv psykologi taler man 
om det kognitive apparat, der er kendetegnet 
ved en vis hurtighed og hukommelse, som til 
forveksling minder om den beskrivelse, man 
bruger om processorer og kapacitet, når man 
skal købe computer.  

I det lys er der gode dannelsesmæssige 

Der er ikke grænser for, hvad man kan forestille sig, når man først har fået blik for de basale egenskaber ved 
computeren, men hvorfor er det så vanskeligt at integrere it og fag såvel i skolen som i læreruddannelsen?

It er mere end et redskab
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grunde til at arbejde mere indgående med it 
i fagene, så eleverne forstår, hvad der foregår 
bag brugergrænsefladen. De skal forstå, at den 
ofte intuitive brugerflade er et produkt af en 
lang række valg, som er med til at forme deres 
handlemuligheder, og som kunne have været 
anderledes. Brugerfladen fortæl-
ler med andre ord en bestemt 
fortælling om brugeren, som 
de bør have et reflekteret for-
hold til. Det er for eksempel 
relevant at overveje, hvorfor 
de fleste sociale medier har en 
like-funktion, men ikke en dis-
like-funktion. Eller at søgemaskiner 
læser brugernes adfærd på nettet og persona-
liserer brugerfladen. Hvilke konsekvenser har 
det, at vi i stigende grad møder os selv, når vi 
går på nettet? Det var vist ikke det, oplysnings-
tænkerne så for sig, da de havde en vision om, 
at mennesket skal dannes i sit eget billede. 

It i fagene kan bidrage til, at eleverne for-
står, at de lever i en fortalt og programmeret 
verden, men at det også er en verden, der er 
åben for, at de kan være med til at fortælle og 
programmere. 

I dansk kan man for eksempel arbejde 
med blogs, hjemmesideteknologi, søgealgo-
ritmer og ansigtsløs kommunikation for at 
forstå, at it har ændret de tekster og kommu-
nikationssituationer, der præger samfundet. 
I matematik kan man arbejde med Geogebra, 
Schratch, Move the Turtle og Minecraft, fordi 
den slags dynamiske værktøjer på eksempla-
risk vis kan bruges til at forstå, at it allerede 
er dybt integreret i den anvendte matematik. 

Det er store krav at stille til lærere og 
lærerstuderende, men det er nødvendigt, 
hvis it ikke blot skal blive en udvendig del 
af fagene, men bidrage til elevernes digitale 
dannelse. 

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen
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Træd varsomt 
– thi her skabes 
mennesker

X
X

} X

Flere mindre skoler har i flere år brugt oven-
stående citat i kampen for overlevelse i en til 
tider heftig strukturdebat.

Nu kan vi passende bruge det bredt om 
hele folkeskolen. Det er godt et år siden, den 
meningsløse lockout sluttede, og siden har 
vi ventet og ventet. Hvad ville vore arbejdsgi-
vere mere end at træde på os.

De ved det vel knap nok selv. De har ladet 
sig føre (forføre), men nu er det alvor. Refor-
men venter, og planlægningen af næste sko-
leår kan ikke vente meget længere.

Dygtige og engagerede lærere er den 
vigtigste forudsætning for en folkeskole i ver-
densklasse. Der skal skabes et arbejds- og sam-
arbejdsklima, der kan fastholde og tiltrække 
lærere. Men arbejdes der hårdt nok på at 
skaffe sig denne kvalificerede arbejdskraft eller 
fastholde »det guld«, der er på gaden?

Mange af jer læsere vil givet svare nej, hvis 
I bliver spurgt. Medarbejderpleje og persona-
leledelse har ikke det nødvendige fokus. Nok 
er folkeskolen ikke en fabrik, men folkeskolen 
skal også ledes og plejes som enhver anden 
virksomhed.

God ledelse sætter kompetencerne fri og 
realiserer potentialerne hos den enkelte. Den 
enkeltes faglighed og stolthed skal sættes i 
spil. Vi er parate til at påtage os ansvaret og 
opgaverne. 

Vores faglige stolthed giver os afsættet. 
Men giv os ro til at løse denne opgave. Le-
delse er slet ikke et spørgsmål om, hvem der 
bestemmer.

Fjern fokus fra diskussionen om, hvem 
der nu bestemmer over hvem. Det vil være 
nyttigt at fokusere på, hvem der har hvilke 
fagligheder i forhold til den fælles opgave, 
der skal løses. For såvel elevernes som med-
arbejdernes og ledernes skyld. Det vil skabe 
engagement.

April 2013 var kold og tog hårdt på os alle. 
April 2014 har været bedre, men to måneder 
til »at sætte det nye skoleår op« er ikke lang 
tid. Der er stadig meget store udfordringer i 
kombinationen af reformen og arbejdstiden. 
Min opfordring skal gå på dialog og samar-
bejde.

Flere kommuner og skoler har erkendt, at 
den centrale styring, Moderniseringsstyrelsen 
og KL har forsøgt at pålægge kommuner og 
institutioner, er en fejlslagen taktik. I samar-
bejde med kredse og andre tillidsvalgte har 
man netop gennem dialog og samarbejde 
skabt et grundlag for en skole, hvor man med 
tanke for det enkelte barn og den enkelte 
medarbejder træder varsomt.

Giv os ro. Lad os i fællesskab italesætte, 
forklare og inspirere hinanden. Skolen og vi 
som medarbejdere har brug for det. Det giver 
resultater. 

 Vores faglige 
stolthed giver os 
afsættet. Men giv 
os ro til at løse 
denne opgave.  
Ledelse er slet 
ikke et spørgsmål 
om, hvem der  
bestemmer.

X
X

} X

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

DLF mener
Per Sand PederSen,  
formand for organiSationS-  
og arbejdSmiljøudvalget i dlf 
 

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

}Kommentar til »Forsker:  
Lærerne bruger ikke de 
nationale test som pædagogisk 
redskab«
Søren Rasmussen:
»jeg tror, at den største grund til 
utroværdigheden og skepsissen 
ved de nationale test hos lære-
ren er, at der ikke er en plausibel 
linje mellem opgavetypen og det 
tilsigtede læringsmål. lærings-
målet er simpelthen for utydeligt 
eller utroværdigt ...
et eksempel er de opgaver, man 
bruger til at måle ’afkodning’ 
med. Her skal børnene dele en 
masse bogstaver ind med to 
streger, som så skal give tre ord. 
denne opgavetype mener un-
dervisningsministeriet/forskerne 
så skulle fortælle noget om, hvor 
gode elever er til at afkode. det 
har jeg min store tvivl ved. det er 
mere en form for ordleg, hvor det 
gælder om at pusle med nogle 
bogstaver, og hvor det, eleverne 
lærer, er at blive gode til netop 
denne form for ordleg. de bliver 
altså gode til ordpusleri. Hertil 
kommer, at mange af de ord, 
der fremkommer i linjen, ikke er 
nogle, som børn anvender i dag-
lig tale«.

}Bevægelse
Kåre Sigvertsen: 
»… i faget fysik/kemi har jeg altid 
syntes, at indlæringen foregår så 
optimalt, som det kan lade sig 
gøre, under de rammer der nu 
engang er sat op. der er fordy-
belsestid, der er dialogtid, der er 
forsøgstid, hvor både grovmoto-
rik og finmotorik er en stor del af 
arbejdet. men decideret bevæ-
gelsestid har jeg aldrig før tænkt 
ind i undervisningen, og det skal 
jeg så nu …«.
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folke-
skolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til 
at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen  
nummer 11 skal være redaktionen i hænde senest  
tirsdag den 20. maj klokken 9.00.

Louise Flege, uddannet lærer, Frederikssund 

InKLusIon gæLder  
også de  FagLIgt  
stærKe eLever
Som forælder til barn med særlig 
begavelse bliver jeg nødt til at 
pointere, at inklusion også gæl-
der at favne og udfordre de ele-
ver, der fagligt er langt fremme. 

Vi er mange forældre med 
højt begavede børn, der føler, at 
folkeskolen overser disse elever. 
De har også brug for at blive set, 
at få målsætninger for deres vi-
dere faglige udvikling for dermed 
at blive udfordret og gå glade i 
skole hver dag. Mange forældre 
til børn med særlig begavelse 
føler, at deres børn får lov at 
passe sig selv. Med mange elever 
i klasserne, færre voksne i den 
daglige undervisning, ja, måske 
endda flere diagnosticerede 
elever i klassen er der ikke tid 
og overskud til at »se« de elever, 

der fagligt klarer sig godt. Men 
disse elever lider ofte af lavt selv-
værd, særligt fordi de ikke bliver 
udfordret. De keder sig og lærer 
aldrig at skulle kæmpe for noget, 
hvilket giver bagslag senere i 
deres liv.  

Vi valgte den lokale folkeskole 
til vores barn, i den tro at nær-
miljø var godt for ham, men efter 
tre år har vi nu kastet håndklæ-
det i ringen, og i starten af dette 
år rykkede vi ham til en friskole. 
Her giver klassedannelse på 
tværs af årgange og flere under-
visere per elev den udfordring, 
vores dreng har brug for og krav 
på. Folkeskolen ekskluderede 
vores søn, som nu bliver inklude-
ret i privatskoleregi. 

 Med mange elever i  
klasserne, færre voksne i 
den daglige undervisning, 
ja, måske endda flere diag-
nostiserede elever i klassen 
er der ikke tid og overskud 
til at ’se’ de elever, der  
fagligt klarer sig godt.

Kom og oplev Fronter
Vi oplever en meget stor interesse 
for at se nærmere på Fronter. 
Derfor vælger vi at lave regionale 
præsentationer af  Fronter. 

•	 Kolding  27. maj
•	 Randers 28. maj 
•	 Ålborg  3. juni 
•	 Odense  4. juni

Kom og oplev Fronter 
følgende steder:

Se nærmere detaljer på fronter.dk
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Lisbeth Søberg, uddannet lærer, Kerteminde 

PLads tIL  erFarne trods  
huLLer I cv’et
I Folkeskolen nummer 7 ( Job & kar-
riere, redaktionen) kan man læse 
skoleleder Grethe Andersens råd og 
tips til som nyuddannet lærer at undgå 
skæmmende huller i sit cv. 

Selv foretrækker hun ved ansæt-
telse den nyuddannede frem for den 
ledige med dette hul og fortæller i 
samme åndedrag, at hun kan vælge og 
vrage mellem ansøgere, når skolen slår 
et job op.

Det er her, min indignation og vre-
de bliver vakt, og jeg spørger mig selv, 
hvorvidt Grethe Andersen og jeg lever 
i samme virkelighed.

Jeg er en af de mange nyuddannede 
(2012), der har dette hul. Med en alder 
på 48 år har jeg et cv, der blandt andet 
indeholder landmandsuddannelse, 
selvstændig landmand igennem 20 år, 
besøgslandmand for omegnens skoler 
og masser af frivilligt organisatorisk 
arbejde. Som sidste punkt er så den 
ordinære læreruddannelse bestået 
med fine karakterer.

Jeg har skrevet bunker af (ifølge 
a-kassekonsulent) fine ansøgninger, 
har søgt uden for skoleområdet, afle-
veret uopfordrede ansøgninger til alle 
skoler i min egen og nabokommunens 
og brugt mit netværk, der tæller både 

lærere, skolebestyrelsesmedlemmer, 
bankrådgiver og advokat. 

Jeg har trods alle mine anstrengel-
ser ikke fået sparket en eneste dør op, 
hverken til en samtale eller som vikar.

Trods min modne alder og med 
et skolesøgende barn i husstanden 
har jeg søgt i Østjylland, på hele Fyn 
og Sjælland (inklusive København). 
Så nej, jeg er heller ikke bange for at 
flytte for et job.

Hvis alle skoleledere sorterer i 
ansøgerfeltet, som Grethe Andersen 
beskriver, må jeg se i øjnene, at min 
lærergerning er kørt af sporet, allerede 
inden den startede.

At mit hul i cv’et skyldes manglen-
de motivation eller lyst til at være dag-
pengemodtager vil jeg derimod gerne 
banke en stor pæl igennem.

Det kan skolelederne hjælpe med 
ved, næste gang de skal ansætte en ny 
lærer, at grave et spadestik dybere i 
forhold til ansøgeres huller i cv’et.

Så kunne der måske også blive 
plads til os, der har huller af andre 
årsager end dem, der er ridset op i 
artiklen!

 Jeg har trods alle mine  
anstrengelser ikke fået  sparket  
en eneste dør op, hverken til  
samtaler eller som vikar.

Dagordning
1. Öppnande av stämman.
2.  Val av ordförande och sekreterare vid stäm- 
 man.
3.  Val av två justeringsmän ti ll protokoll.
4.  Fastställande av röstlängd.
5.  Fråga om kallelse ti ll stämman skett  i behörig  
 ordning.
6.  Godkännande av dagordningen.
7.  Informati on om föreningens verksamhet.
8.  Styrelsens berätt else och framläggande av  
 årsredovisning.
9.  Framläggande av revisorns berätt else.
10.  Beslut om fastställande av balansräkning och
 resultaträkning för föreningen och för kon- 
 cernen.
11.  Beslut om dispositi on beträff ande vinst/för- 
 lust enligt fastställd balansräkning.
12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och VD.
13.  Beslut om medlemsinsats.
14.  Beslut om arvoden ti ll styrelseledamöter och  
 revisor.
15.  Val av styrelseledamöter och suppleanter.
16.  Val av revisor och revisorssuppleanter.
17.  Val av valberedning och suppleanter.
18.  Fullmakt för styrelsen att  utse företrädare  
 för föreningen på bolagsstämmor i företag  
 där föreningen äger akti er.
19.  Ärenden som anmälts enligt § 14 i förenin- 
 gens stadgar.
20.  Övriga ärenden som ska tas upp på förenings-
 stämman enligt lag eller stadgar.

Till punkten 19
Förslag från medlem om att  föreningsstämman 
ska besluta om ändring av stadgarna i huvudsak 
enligt följande.
Att  beslut ska fatt as på ordinarie föreningsstäm-
ma om att  godkänna protokoll från föregående 
ordinarie respekti ve extra föreningsstämma. Att  
protokoll från föreningsstämma, årsredovisning 
och revisorskommentarer ska hållas ti llgängli-
ga för föreningens medlemmar, t.ex. genom en 
sluten hemsida. På motsvarande vis ska protokoll 
från styrelsens sammanträde hållas ti llgängligt för 
medlemmarna. Att  ordinarie föreningsstämma ska 
hållas utanför skolti d. Kallelse ti ll föreningsstäm-
ma ska, utöver att  göras ti llgänglig på hemsidan, 
även göras ti llgänglig på facebook samt översän-
das ti ll de medlemmar vars e-postadress är känd 
för föreningen. Att  föreningsstämman ska anses 
beslutf ör endast när antalet medlemmar översti -
ger antalet styrelseledamöter.

Förslag från medlem om att  stämman ska låta 
uppdra åt styrelsen att  upprätt a en strukturplan 
för förbätt rad informati on och service ti ll medlem-
marna.

Respekti ve förslag i dess helhet fi nns ti llgängligt 
hos föreningen och kan utf ås eft er kontakt med 
styrelsen.

Medlemmarna i
Lärarnas Inköpscentral Ekonomisk förening
kallas härmed ti ll ordinarie föreningsstämma den 

2. juni 2014 kl. 15.00, i föreningens lokaler på 
Krossverksgatan 7B, 216 16 Limhamn, Sverige.

Malmö i april 2014
Lärarnas Inköpscentral
Ekonomisk förening
Styrelsen
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Karsten Bräuner, lærer, Klarup Skole

Flere medier berettede op til påskeferien om, 
at regeringen efter sidste års lockout afsatte 12 
millioner kroner til at fremme et godt samar-
bejde mellem skoleledere og tillidsrepræsen-
tanter, men at pengene aldrig er blevet brugt, 
fordi lærerne ikke har udpeget medlemmer 
til det partsudvalg, som skal være med til at 
sende dem i omløb.

»Det er ærgerligt«, siger undervisningsmini-
ster Christine Antorini.

Hendes tro væbner, professor Niels Ege-
lund, er overraskende nok enig. »Der er behov 
for at få brugt pengene, som de er tiltænkt. 
Der er så store samarbejdsvanskeligheder på 
nogle skoler i forbindelse med den kommende 
reform, at pengene falder på et tørt sted«, for-
klarer han og sætter retorikken i alarmmode, 
samtidig med at han, endnu en gang, giver 
lærerne skylden for det hele: »Der er simpelt-
hen så megen modstand derude, at det nogle 
steder nærmer sig en katastrofe«.

Lad mig prøve at forklare ministeren og 
professoren, hvad det her drejer sig om, selv 
om de begge hidtil har vist, at de er uden for 
fornuftens rækkevidde.

Når regeringen og KL kørte et hemmeligt 
parløb med hele forløbet og udfaldet aftalt fra 
starten; når KL bevidst talte usandt om lærer-
nes arbejdstid og spredte usandhederne gen-
nem helsidesannoncer i dagbladene og fryde-
fuldt og skamløst gentog dem i radio og tv ved 
enhver given lejlighed; når KL gennemførte 
en måneds proformalockout, der kostede læ-
rerne 1,3 milliarder kroner i løntab – hvordan 
kan Antorini og Egelund så tro, at 12 millioner 
smørekroner gør lærerne milde og venlige 
og får dem til at kaste sig entusiastisk ud i en 
kamp for at løfte et makværk af en reform, de 
har været uden indflydelse på, men har fået 
dikteret og er blevet pålagt at medfinansiere 
med to timers ekstra undervisning om ugen?

I rest my case.

I rest my case
Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

}➢Blog: hvis lærerne bare kunne 
tie stille et øjeblik …
Theresa Schilhab: 
»i 1970’erne, da jeg første gang 
trådte over dørtrinnet til skole-
rummet, var lærere stadig men-
nesker, om hvem der herskede 
en vis respekt. Samme respekt 
tilfaldt skolen som institution …
… er nutidens samfund bare 
mere kvalitetsbevidst? Hvis det 
var tilfældet, hvorfor tolererer 
vi så stadig dårligere kød i kø-
ledisken, flere reklamer mellem 
tv-programmer, indskrænkede 
åbningstider på lokalbiblioteket 
og politikeres forudsigelige bort-
forklaringer af brudte valgløfter 
uanset partifarve?...«.

PSYKOLOGI

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

REDSKABER TIL MATEMATIK

HÅNDBOG OM MATEMATIK I 
GRUNDSKOLEN
Læring, undervisning og vejledning
Af Peter Weng og Michael Wahl Andersen 
(red.) 
374,40 kr.

Priserne er ekskl. moms.

Et værktøj, der hjælper dig til at vurdere 
elevernes kompetencer i matematik i slut-
ningen af 0. klasse. Afdækker elevernes 
kunnen bl.a. inden for følgende områder:

• Talrækken og talrækker 
• Antalsforståelse 
• Talsymbol 
• Talgenkendelse 
• Addition og subtraktion 
• Flest/færrest 
• Mønstre og former 
• Skrive tal og regnestykker

Et godt udgangspunkt for at tilrettelægge 
matematikundervisningen, så den til-
godeser den enkelte elev.

MATEMATIKVURDERING 
0. KLASSE
Af Inger-Lise Heinze og 
Karina Lehmann Kemner

MATEMATIKVANSKELIGHEDER 
Tidlig intervention
Af Lena Lindenskov og Peter Weng 
366,40 kr.

Et praktisk redskab til at kortlægge 
og styrke elevers matematiske 
begrebsudvikling inden for de ti 
basale matematiske områder.

NU MED 
NORMER OG 

DIGITALT 
SCORINGS-
PROGRAM
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Da Danmark blev til sætter fokus på at gøre vores rige kulturarv tilgæn-
gelig og inspirere til at børn og unge kan gå på opdagelse i fortidens 
skattekammer i vores unikke attraktioner. Derfor har vi samlet de bedste 
undervisningstilbud til udforskning af vikingetid og middelalder på Sjæl-
land. I de kommende år vil vi sammen med attraktioner og Skoletjenesten 
levendegøre fortællingerne i det samlede univers Danmark bliver til.

Find guiden med undervisningstilbud på www. dadanmarkblevtil.dk

Er du lærer i en af Kulturregion Midt- og Vestsjællands kommuner, finder 
du inspirationskataloget på din skole sidst i maj.

Udforsk  vikingetid og  
middelalder 
Find ud af hvordan Danmark er blevet til

Projektet Da Danmark blev til - fra vikingekonger til valdemarer, er et 4-årigt  
kulturprojekt (2011-2014) med fokus på vikingetid og middelalder, i regi af  
Kulturregion Midt- og Vestsjælland. I samarbejde med Skoletjenesten vil 
projektet øge kendskabet til læringstilbud på Sjælland, og i særdeleshed 
Kulturregion Midt- og Vestsjælland, og dermed udfolde regionens unikke 
kulturhistorie.

DK-bliver-til_Ann_210x285_EA.indd   1 29/04/14   15.46
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Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

Skolen ud i verden – og verden ind i skolen. Gode råd til samarbejde mellem  
matematiklæreren og verden uden for skolen. 

Matematik uden for skolen

De fleste museer og oplevelsessteder i Danmark 
har undervisningsmateriale knyttet til deres sam-
ling. Nogle steder vil undervisningsmaterialet 
være knyttet til et specifikt skolefag, andre steder 
er materialet knyttet til elevers overordnede moti-
vation eller kreativitet. I den nye folkeskolereform 
lægges der vægt på, at en del af undervisningen 
kan foregå uden for de normale klasserum, og at 
skolerne samarbejder med foreninger og institu-
tioner uden for skolens egen verden. 

Matematiklæreren kan måske stadig vælge at 
holde sig til sit eget klasseværelse, men hvis man 
arbejder ud fra et kodeks om at forsøge at skabe 
sammenhæng i elevernes skoledag, så 
kan matematiklæreren opnå mange 
fordele ved at engagere sig i samar-
bejdet med institutioner uden for 
skolens mure. 

Artiklen er skrevet med ud-
gangspunkt i det interregionale 
projekt Map, hvor lærerstuderende 
og skoleklasser fra Danmark og 
Tyskland har samarbejdet med museet 
Trapholt i Kolding.  

Praktiske råd til matematik ud af huset
•  Tag på forbesøg uden eleverne, hvor du mø-

des med institutionens undervisningskonsu-
lent eller publikumsansvarlige. På mødet er det 
en god idé at skrive en uformel samarbejds-
aftale og udarbejde en tidsplan for besøget. 

Undervisningskonsulenten vil ofte have idéer 
til aktiviteter, som eleverne kan arbejde med. 
Måske kan det være svært for dig som mate-
matiklærer at se det faglige indhold i nogle af 
aktiviteterne, men prøv at være loyal over for 
stedets kendetegn og accepter, at eleverne 
i løbet af besøget vil arbejde med en anden 
slags faglighed, end de plejer.

•  Planlæg dagens stationer. Du kan tage ud-
gangspunkt i det eksisterende materiale, men 
du kan også selv opfinde nogle aktiviteter, så 
eleverne møder arbejdsstationer eller opgaver 
fordelt rundt på området. Du kan også finde 
inspiration til planlægningen ved at kontakte 
en læreruddannelse eller ved at bruge projekt-
materiale fra learningmuseum.dk. Det er godt, 
hvis eleverne er bekendt med formålet med 
dagen og de specifikke mål med de enkelte 

stationer, men du må også være åben 
over for, at eleverne måske lærer no-

get helt andet end planlagt.
• Sørg for, at de fleste statio-
ner er baserede på fysisk eller 
mundtlig aktivitet og kan køre 
uden instrukser fra en voksen. 

Måske kan små videoer give ele-
verne en ide om, hvad de skal arbej-

de med. Hvis enkelte stationer kræver 
instruktion, kan man arrangere med enkelte  

ekspertelever, der på skift kan stå for denne 
station.
•  Fordel eleverne i grupper før besøget og 

brug kun ganske kort tid på introduktion til 
dagens arbejde ved ankomst til institutionen. 
Det kan være en fordel at lade institutionens 
konsulent stå for introduktionen, fordi det ofte 

glider lidt bedre ind, hvis husets ejer præsen-
terer reglerne.

•  Tag materialer fra dagen med hjem enten 
som fysiske aktiviteter eller som elektroni-
ske opgaver, og brug undervisningstid på at 
arbejde videre med aktiviteterne. I løbet af 
efterarbejdet kan du hjælpe eleverne med at 
finde sammenhænge mellem besøget og den 
almindelige matematik. Ikke fordi der skal være 
sammenhænge imellem skole og omverdenen 
for enhver pris og til alle tider, men det er ær-
gerligt, hvis besøgene blot bliver parenteser i 
elevernes liv.

Samarbejde og udvikling
Samarbejdet mellem verden uden for skolen 
(hvor der flere steder på for eksempel museer 
findes en specifik og traditionsrig faglighed) og 
skolefag er med til at udvide og tydeliggøre de 
læringsmuligheder, som museer og oplevelses-
institutioner rummer, samtidig med at museet 
selv bliver udfordret af skolebesøget til at se på 
samlingen med friske øjne. Udfordringen rammer 
også de folkeskoleelever, der gennem besøget 
får sat matematikken, omverdenen og potentia-
ler fra begge verdener ind i en ny sammenhæng. 
Og det udfordrer matematiklæreren, som skal 
arbejde med sit fag gennem flere dimensioner. 

TeKST 

Mie JenSen
LeKTOR,  
LÆReRUDDANNeLSeN  
HADeRSLeV

Læs mere
Artiklen er forkortet af redaktionen. 
Læs den fulde artikel under Lærer til 
lærer på folkeskolen.dk

Matematik er også på  
museet – for eksempel  
kan der foretages mange  
beregninger over den  
skæve stol.
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I bunden af Geels Bakke, ved selve kommunegrænsen mellem Lyngby-
Taarbæk og Rudersdal Kommuner, mødes Anne Rosenskjold, der er 
lærer på Trørødskolen i Rudersdal, på en flot forårsdag med sin læ-
rerkollega, Betina Sirin, fra Trongårdsskolen i Lyngby-Taarbæk. Til en 
snak om de radikale forskelle, der vil være på de to læreres kommende 
arbejdsdag, når ændringerne træder i kraft fra august.

Anne Rosenskjold rammer det meget godt ind, da hun hilser på sin 
kollega fra nabokommunen Lyngby-Taarbæk. 

»Nå, du er en af de heldige«, siger hun med et smil på læben til 
Betina Sirin.

De forskellige rammer for lærernes arbejdsdag bliver fra august 
meget udtalte på grund af lov 409 om lærernes arbejdstid. Det er op til 

I Lyngby-Taarbæk har lærerne sikret sig 
en fleksibel ramme for deres arbejdstid. 
I nabokommunen Rudersdal må lærer-
ne derimod arbejde lige efter KL’s bog.

Der er indgået en ramme for arbejdsti-
den med lærerne. Det er ikke en deci-
deret aftale, da der ikke er tale om en 
juridisk bindende aftale. Rammen for 
lærerne i Lyngby-Taarbæk er:

Max. 26 undervisningslektioner om ugen

Ledelsen kan højest kræve, at lærerne er 
til stede på skolerne i 32 klokketimer om 
ugen i 41 uger om året. 

Det giver lærerne mulighed for selv at 
råde over ni arbejdstimer om ugen, som 
blandt andet kan bruges på forberedelse 
af undervisningen i hjemmet.

Græsset er 
Grønnest i   
LynGby-taarbæk

TeksT           Simon  Brix      foTo        Bo Tornvig

FuLd tiLstede-væreLse 
Politikerne har ikke ønsket at indgå nogen lokal aftale, ramme endsige gensidigt forståelses-papir. Det betyder, at lærerne får fuld tilstedeværelse i 40 timer ugentligt i 42 uger om året. Alt arbejdsrelateret kommer til at foregå på skolen inklusive  forberedelse af undervisningen.
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lokalpolitikere at afgøre, om de vil gennemføre fuld tilstedeværelse på 
skolen, eller om de vil indgå aftaler med lærerkredsen, der for eksem-
pel kan sikre loft over undervisningstiden. 

I Lyngby-Taarbæk Kommune har politikerne valgt at trodse KL’s 
anbefalinger og har indgået en aftale om lærernes arbejdstid, mens 
nabokommunen Rudersdals politikere har valgt at lade lov 409 herske 
uindskrænket.

Det er netop Lyngby-lærernes arbejdstidsaftale, som den lokale 
lærerkreds har forhandlet sig frem til med de lokale politikere, Anne 
Rosenskjold henviser til, da hun omtaler Betina Sirin som en af de 
heldige. Aftalen lægger et loft over lærernes undervisningstid på 780 
timer om  året – svarende til 26 lektioner om ugen – og sikrer en indivi-
duel fleksibel pulje på ni arbejdstimer om ugen. Og det er meget bedre 
end ingenting, bliver de to lærere enige om. 

»Politikerne i Lyngby-Taarbæk har sendt et stærkt signal ved at gå 
i dialog med os lærere og udvise tillid til os ved at sige: ’Vi tror godt, I 
selv kan administrere denne pulje arbejdstimer’«, siger Betina Sirin. 

Anne Rosenskjold nikker. Hun ærgrer sig over den manglende tillid 
fra politisk hold til lærerne i hendes egen kommune, Rudersdal.

»Jeg synes, at det er et grundlæggende forkert signal at sende, at 
man som arbejdsgiver ikke vil samarbejde med sine medarbejdere. Vi 
skal bare makke ret«, siger Anne Rosenskjold.

»Den nye arbejdstidsaftale har taget pusten fra de fleste, og fra at 
have været glade og energiske lærere er mange gået hen og blevet 

frustrerede og opgivende. Det er meget trist, 
især når vi til daglig arbejder med børn og 
gerne skulle kunne udvise overskud og glæde 
i samværet med dem«, siger læreren fra Ru-
dersdal.

Hun undrer sig over nogle paradokser i 
hele den politiske proces, fra tiden før loven 
om arbejdstid kom på tale og til den nært 
forestående og radikalt anderledes fremtid.

»Vi skal inkludere en masse børn, men 
hele det politiske apparat har ikke villet 
inkludere os. Det hele foregår langt væk fra 
klasselokalerne. Der er ikke meget demo-
kratisk proces over det, selvom der står i 

Der er indgået en ramme for arbejdsti-
den med lærerne. Det er ikke en deci-
deret aftale, da der ikke er tale om en 
juridisk bindende aftale. Rammen for 
lærerne i Lyngby-Taarbæk er:

Max. 26 undervisningslektioner om ugen

Ledelsen kan højest kræve, at lærerne er 
til stede på skolerne i 32 klokketimer om 
ugen i 41 uger om året. 

Det giver lærerne mulighed for selv at 
råde over ni arbejdstimer om ugen, som 
blandt andet kan bruges på forberedelse 
af undervisningen i hjemmet.

Grænsen er trukket sær-
ligt skarpt op i to nord-
sjællandske nabokom-
muner, Lyngby-Taarbæk 
og  Rudersdal. Betina Sirin 
(til højre) har et undervis-
ningsloft på 26 lektioner 
om ugen i Lyngby-Taar-
bæk. For Anne Rosen-
skjold på Rudersdal-siden 
er der ikke noget undervis-
ningsloft. Skolelederne af-
gør, hvor mange lektioner 
lærerne skal undervise.

FLeksibeL  
arbejdstid
Lyngby: Der er indgået en aftale for  

arbejdstiden med lærerne. Rammen for 

lærerne i Lyngby-Taarbæk er:

¡  Maksimalt 26 undervisningslektioner 

om ugen.

¡  Ledelsen kan højst kræve, at lærerne er 

til stede på skolerne i 32 klokketimer om 

ugen i 41 uger om året. 

¡  Det giver lærerne mulighed for selv at 

råde over ni arbejdstimer om ugen, som 

blandt andet kan bruges på forberedelse 

af undervisningen i hjemmet.
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folkeskoleloven, at vi skal uddanne eleverne 
til at være demokratiske borgere«, siger Anne 
Rosenskjold. 

Frygten for det grænseløse arbejde
Noget af det nye med indførelsen af lov 409 
er det, som politisk er blevet døbt »normali-
sering« af lærernes arbejdsdag. Traditionelt 
har lærerne haft en høj grad af frihed under 
ansvar til at planlægge deres arbejde.

Det har på mange måder betydet, at job-
bet som lærer er smeltet sammen med ens 
identitet i meget af det, man også foretager 
sig i sin fritid, siger Anne Rosenskjold. Men 
den tid er ved at være slut for lærerne i Ru-
dersdal.

»Det er et helt andet job, der venter mig. 
Som lærer samler jeg hele tiden indtryk, som 
jeg bruger i min undervisning. Når man falder 
over en artikel, der kan bruges, eller sådan 
noget. Men det er slut nu, hvor hele min job-
funktion foregår på skolens matrikel«, siger 
hun og ser bekymret ud ved tanken. 

Midt i alt det, der i hvert fald lige nu synes 
negativt ved lov 409, peger Anne Rosenskjold 
også på noget, der kan være positivt, hvis det 
kommer til at fungere. 

»Det bliver jo rart at have fri om aftenen 
og i weekenden«, siger hun.

»Når tiden er gået, har man nået det, man 
har nået. Og så går man hjem uden at skulle 
tænke mere på forberedelse eller telefonsam-

taler med forældre. Hvis det altså kommer til 
at gå sådan«. 

Det er nemlig ikke nemt at skulle lade te-
lefonen ringe eller lade være med at besvare 
mails fra forældre om aftenen, synes Anne 
Rosenskjold.

Lige på den anden side af kommunegræn-
sen står Betina Sirin og hendes kolleger og 
glæder sig over deres aftale, der efterlader 
rum til, at et lærerjob stadig kan være en del 
af hele ens identitet og ikke kun i de timer, 
hvor man er på skolen.

»Det gode ved aftalen er, at vi stadig beva-
rer en del af vores egen frihed i jobbet«, siger 
Betina Sirin og bygger videre på sin kollegas 
pointe om, at fritid og arbejde ikke bare kan 
skilles ad som vand og olie.

»Forberedelse kommer ikke nødvendigvis 
til en mellem klokken 8 og 16. Man får tit gode 
idéer i weekenden, og nogle gange passer det 
bare bedre at forberede sig om aftenen«, siger 
hun.

Men på trods af Lyngby-lærernes aftale er 
det ikke noget rosenrødt billede, Betina Sirin 
forestiller sig om den kommende arbejdsdag.

»Vi er stadig alle tabere i det her spil«, 
mener hun.

»den nye arbejds-
tidsaFtaLe har taGet 
pusten Fra de FLeste, 
oG Fra at have været 
GLade oG enerGiske 
Lærere er manGe  
Gået hen oG bLevet  
Frustrerede oG  
opGivende«.

Anne Rosenskjold,  
lærer på Trørødskolen  
i Rudersdal
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CMYK S/H

Du har mange fordele i Lån & Spar som med-
lem af DLF. For eksempel kan du få et billån 
til en attraktiv og lav rente – faktisk blandt de 
allerlaveste.

Bliv bedre kørende
Du kommer langt på bilmarkedet i dag for 100.000 kr. Og hvis du 
lægger 20% i udbetaling, så bliver du godt kørende på en meget 
lav rente. På lsb.dk/dlf kan du se, hvad det koster at låne. Du kan 
lave forskellige beregninger på forskellige priser og finde det 
lån, der passer dig bedst. 

Køb med det samme
Når du har fundet den bil, du vil have, er det rart at kunne slå til 
med det samme. Det kan du med et Bilkøbsbevis fra Lån & Spar. 
Så hvis du allerede er på udkig, så lad os lave en præcis, person-
lig beregning over, hvor meget du kan låne – og få et Bilkøbs-
bevis. Så er pengene klar, når drømmebilen dukker op. 

Få hurtigt svar. Kontakt Lån & Spar.

Til medlemmer af DLF

Værsgo.  

Køb bil til 
100.000 kr.  
for bare 911 kr.  
om måneden* 
*Priseksempel: Bilens pris 100.000 kr. Udbetaling (20 %) 20.000 kr. Lånebeløb 
80.000 kr. Månedlig ydelse 911 kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente  
4,52 %. ÅOP 6,77 %. Gebyr til banken 4.500 kr. Gebyr til andre 3.680 kr. Samlede 
renter i perioden 21.148 kr. Tilbagebetaling i alt 109.328 kr. Renten er variabel, 
angivet p.a. og gældende pr. 1. august 2013. Lånet forudsætter kreditgodkendelse. 
Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 

Besøg lsb.dk/dlf og se, hvad dit billån vil koste.  
Ansøg online hele døgnet og få hurtigt svar.

Du kan også ringe på 3378 1930.
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»Jeg undrer mig over, at KL har været så 
passiv i forhold til at tage et medansvar for 
opklaringen af alle de spørgsmål, der stadig 
står ubesvaret hen«.

Skolelederne har fået udvidede beføjelser 
og ledelsesrum i en grad, som kan gøre livet 
hårdt for lærerne, mener Betina Sirin. Hun 
og kollegerne er spændte på at se, hvordan 
lederne kommer til at håndtere den nye situa-
tion i praksis. 

»Da rammen for vores arbejdstid blev 
forhandlet på plads, var folk glade. Men der 
hersker en frygt for det grænseløse arbejde. 
Vi skal nå at løse en masse opgaver, og hvis vi 
ikke når dem inden for de 41 timer, vi arbej-
der om ugen, ved jeg godt, hvad der sker. Så 
sidder man derhjemme og knokler for at blive 
færdig«, siger hun.

Uopfordrede ansøgninger havner  
i Lyngby-Taarbæk 
Danmarks Lærerforening gennemførte i 
slutningen af 2013 en tilfredshedsundersø-
gelse blandt sine medlemmer. Den afslører, at 
lærerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er mere 
tilfredse med tingenes tilstand end mange af 
deres kolleger i andre kommuner.  

   I nogle kommuner, blandt andre Ruders-
dal, har op mod halvdelen af lærerne inden 
for det seneste år overvejet at søge job på den 
anden side af kommunegrænsen for at opnå 
bedre arbejdsforhold. I Lyngby-Taarbæk gæl-
der det kun hver femte lærer.

Medlemsundersøgelsen er vel at mærke 
gennemført, inden rammen for arbejdstiden i 
Lyngby-Taarbæk officielt var på plads, og vid-
ner om en relativt stor tilfredshed med jobbet 
som lærer i kommunen.

»Der er allerede kommet nogle uopfordre-

de ansøgninger fra andre kommuner«, siger 
Betina Sirin, der også er tillidsrepræsentant 
og i kraft af dette er informeret om, hvad der 
rører sig i hendes lærerkreds.

»Vores ramme er blevet kendt som væ-
rende en af de bedste i landet, og byrådspoli-
tikerne forventer da også, at man dermed kan 
tiltrække nogle af landets bedste lærere«.

Anne Rosenskjold fortæller, at hun til gen-
gæld kender til flere lærere i Rudersdal, der 
allerede har sagt deres job op.

»De kunne simpelthen ikke få deres fa-
milieliv til at hænge sammen med den nye 
arbejdstid«, siger hun.

I skrivende stund har lærerne i 31 kom-
muner opnået en eller anden form for aftale, 
indflydelse eller fælles forståelse om arbejds-
tiden.  
sbj@dlf.org

»man Får tit Gode idéer 
i weekenden, oG noGLe 
GanGe passer det bare 
bedre at Forberede siG 
om aFtenen«. 

Betina Sirin,  
lærer på Trongårdsskolen  
i Lyngby-Taarbæk

 Se mere
Se mere på det interaktive  
Danmarkskort  
på folkeskolen.dk

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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Lærerne skal ikke frygte at blive sendt uden 
for skolemurene som en konsekvens af 
lockout eller strejke i forbindelse med de 
kommende forhandlinger op til en ny over-
enskomst i april 2015. Selv om arbejdsgiverne 
står med de bedste kort på hånden, så er der 
mange tegn på, at efteråret byder på roligere 
overenskomstforhandlinger end i 2013. Det 
mener arbejdsmarkedsforsker ved Køben-
havns Universitet Mikkel Mailand. 

»Arbejdsgiverne står absolut stærkest i 
udgangspunktet. Men jeg kan indtil videre 
ikke se tegn på, at der er andre områder, som 
bliver prioriteret lige så højt, som undervis-
ningsområdet blev det ved Overenskomst 13. 
Arbejdsgiverne har faktisk også måttet betale 
en pris for lockout og regeringsindgreb. De 
kunne nok godt tænke sig en bedre relation 
til lærerne end den, de har nu, i forhold til 
eksempelvis implementering af folkeskolere-
form«, siger Mikkel Mailand. »En gentagelse 
af konflikt og indgreb vil betyde, at kritikken 
af den danske model øges ret kraftigt. Men 
måske vigtigst af alt har man et folketingsvalg 
senest i september 2015«.

Mikkel Mailands umiddelbare konklusion 
lyder: »Folkeskolen får et pusterum«.

Udsigt til treårig overenskomst
På statens område tror Mikkel Mailand ikke, 
at arbejdsgiveren vil komme med store, 
konfliktudløsende krav. Ved forhandlingerne 
op til overenskomsten i 2013 slog staten på at 
ville afskaffe den såkaldte reguleringsordning, 

der sikrer, at offentligt ansatte stiger i løn i 
samme takt som privatansatte. Kravet blev 
taget af bordet, men Mikkel Mailand tror, at 
det kan komme på tale igen.

Parterne på det private område er netop 
blevet enige om en treårig overenskomst. 
Traditionelt set smitter længden af overens-
komsten på det private område af på det of-
fentlige område, og det tror Mikkel Mailand 
også bliver tilfældet i denne omgang. 

»Det er oplagt, at perioden bliver treårig. 
Der er tunge aktører, der ikke vil i takt med 
det private. Perioden skal forhandles. Men 
min fornemmelse er, at når alt kommer til 
alt, så er det ret vigtigt, hvad finansministe-
ren synes«.

KL ønsker at skævvride løn
Selv om kommunerne ikke umiddelbart har 
ytret ønske om at afskaffe reguleringsord-
ningen, vil et sådant krav på statens område 
højst sandsynligt smitte af på de kommu-
nale forhandlinger. 

Men Mikkel Mailand tror også, at KL vil 
gøre en indsats for at ændre fordelingen af 
lønnen. 

»KL så gerne, at løn ikke kun bruges til 
at udmønte generelle lønstigninger. Man vil 
måske gerne noget mere systematisk skæv-
vridning. De puljer, der i dag bliver afsat til 
organisationsforhandlingerne, vil KL gerne 
have brugt anderledes. Produktivitetskom-
missionen snakker om bedre sammenhæng 
mellem kompetencer, præstationer og løn. 
Det kunne man godt forestille sig var no-
get, som KL ville referere til«, siger Mikkel 
Mailand.

Ved sidste overenskomstforhandlinger 
ønskede KL at skære i antallet af medarbej-

TeksT Maria  Becher  Trier

foTo Bo   Tornvig

Forsker om OK 15:
Folkeskolen får et pusterum

Spørgsmålet er, om 
der alligevel er lidt 
justeringer omkring 
arbejdstid, som  
arbejdsgiverne gerne 
vil pille ved.

Mikkel Mailand
Arbejdsmarkedsforsker

KL vil stramme tillidsmandssystemet og måske udfordre lønsystemet, forudser  
arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand. Han tror ikke, at lærerne behøver at frygte 
en ny konflikt i forbindelse med forhandlingerne op til en ny overenskomst i 2015. 
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11. april 2013 var over 40.000 mødt op til stordemon-
stration for lærernes sag på Slotspladsen foran Christi-
ansborg. Arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand tror ikke, 
at de kommende overenskomsforhandlinger vil ende med 
hverken lockout eller strejker.

Læs også
side 7 om DLF’s krav til de kommende 
overenskomstforhandlinger og  
interview med Anders Bondo. 

dere, der, fordi de sidder i et tillidshverv, er 
sværere at fyre end andre ansatte. Det kom 
KL ikke igennem med dengang. Men Mikkel 
Mailand tror, at kravet godt kunne komme på 
banen igen. 

»Men hvis det skal lykkes, skal det sælges 
bedre end sidst, for der gik det slet ikke. Mine 
kilder er lidt uklare her, men nogle forventer, 
at KL vil interessere sig for, hvad tillidsrepræ-
sentantuddannelserne bruges til, og hvordan 
de finansieres«.

Han fortæller, at flere forventer, at KL 
vil ønske mere fleksibilitet i MED-systemet, 
som er den samarbejdsstruktur, der sikrer 
medarbejderne indflydelse i kommunerne. 
I begyndelsen var aftalen, at mange emner 
skulle drøftes i MED-systemet, nu er det 
blevet sådan, at flere emner kan drøftes, og 

dermed er kommunerne mindre forpligtet til 
at høre medarbejderne. Mikkel Mailand tror, 
at KL vil ønske, at flere emner går fra at være 
»skal-emner« til »kan-emner«. 

Han tror, at der er stor sandsynlighed 
for, at KL ikke stiller store specifikke krav til 
lærerne. 

»Det, jeg har hørt, er, at man giver folke-
skolen et pusterum denne her gang. Spørgs-
målet er, om der alligevel er lidt justeringer 
omkring arbejdstid, som arbejdsgiverne vil 
pille ved«.

Saml fagbevægelsen
Mikkel Mailand mener, at fagbevægelsen 
under lærernes lockout blev splittet, og at det 
nu gælder om at få de røde faner til at svinge 
i takt igen. 

»Støtten fra de andre KTO-organisationer 
under lærerkonflikten var relativt svag. Man 
udsatte forligene, men det var ikke rigtig 
noget, der battede. Det kom aldrig til sym-
patikonflikter. Samtidig undsagde nogle af 
de private fagforeningsformænd lærerne og 
FOA, når de i medierne sagde, at lockout 

og lovindgreb ikke var en trussel mod den 
danske model. Det duer simpelthen ikke, at 
fagbevægelsen fremstår som splittet på den 
måde«, siger Mikkel Mailand og håber, at skå-
rene i fagbevægelsen er ved at blive klinket. 

»Man bliver nødt til at matche arbejdsgi-
verne bedre. Det bliver tydeligere, at staten, 
regionerne og kommunerne koordinerer. Og 
det er staten, der er storebror med finans-
ministeren i spidsen. Kunne man gøre noget 
lignende på lønmodtagersiden?« spørger Mik-
kel Mailand, der hilser et initiativ om at samle 
forhandlingsfællesskaberne Sundhedskartellet 
og KTO meget velkommen. 

»Det bliver spændende at se, hvad det 
kan udvikle sig til. Måske bliver det bare et 
udvidet KTO, eller også bliver det nyt og an-
derledes«. 
mbt@dlf.org 
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I England er klasserums- 
ledelsen mere autoritær og 

striks end i Danmark. Alligevel 
gør de danske elever næsten 
altid, hvad de bliver bedt om. 
Den afslappede klasserums-

ledelse er en af de forskelle, 
som optog engelske lærere, da 

de besøgte en skole i Silkeborg.

Engelske lærere besøger danske skoler:

TeksT & foTo HannE HEllIsEn

»Eleverne opfører  
sig jo pænt«
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»Eleverne opfører sig pænt her. Vi er mere 
strikse, og det kæmper eleverne nogle gange 
imod. Her er der et andet forhold, fordi 
lærerne har mere tid sammen med eleverne«, 
fortæller Alison Hulme om sine betragtninger 
over det danske skolesystem. Hun er lærer på 
Churnet View Middle School i Leek, England, 
og hun er sammen med to kollegaer draget 
til Thorning Skole ved Silkeborg for at se på 
det danske skolesystem som led i et dansk-
engelsk udviklingsprojekt. 

»Der er meget kontinuitet i undervis-
ningen, fordi lærerne har eleverne i mange 
timer. Vi er specialister og har kun eleverne i 
vores fag. Jeg kender derfor ikke eleverne så 

  Spred står for Sharing Professional Educational Dia-
logue og er et toårigt EU-projekt til 650.000 kroner. 
Lærere og skoleledere fra Sejs Skole, Thorning Skole 
og Hvinningdalskolen i Silkeborg udveksler erfarin-
ger med lærere og pædagogiske ledere fra skolerne 
Westwood College, Churnet View Middle School og 
St Edward’s Junior High School i Leek, England, ved 
skiftevis at besøge hinanden. Projektet skal under-
støtte den professionelle dialog mellem lærerne om 
elevernes læring og skoleledelsens rolle i at understøt-
te dialogen mellem lærerne. Sammen med skolerne 
i Leek skal Silkeborg-skolerne arbejde med, hvordan 
»anerkendende samtaler« kan bruges som redskab til 
evaluering af læreres og skolelederes professionelle 
udvikling. Projektets partnere er desuden Skoleafde-
lingen i Silkeborg Kommune og Via University College.

Om spred

Andy Heath, Alison Hulme (i midten) og Laura 
Watley har i tre dage fulgt i hælene på hver deres 
danske lærer på Thorning Skole. Forud for besøget 
har englænderne haft en workshop om, hvordan de 
kan observere undervisningen og få noget ud af det, 
selvom de ikke forstår dansk.
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godt, men måske er mit fagkendskab højere«, 
reflekterer Alison Hulme. Hun er overrasket 
over ikke at se eftersidningslokaler og sanktio-
ner, som de er vant til i Leek.

»Jeg tænkte: ’Åh, hvordan opfører børnene 
sig ikke, når der ikke er nogle sanktioner?’ 
Men eleverne opfører sig ret pænt, og de er re-
spektfulde over for lærerne«, fortæller Alison 
Hulme. Hendes kollega, Laura Watley, er også 
benovet over de danske elevers modenhed. 

»Her bekymrer eleverne sig over, hvordan 
jeres kommende skolereform påvirker deres 
fritidsjob og sportsaktiviteter. Eleverne er 
meget reflekterende, det er vores ikke«. Ele-
verne på Churnet View er i alderen 9-13 år, 
og på Thorning Skole har lærerne fra Leek 
fortrinsvis været med i klasser, der svarer til 
samme alderstrin.

Inspiration til teamsamarbejde
Pia Lundstrøm Andersen har haft Laura Wat-
ley med i sine timer, og samtaleemnerne var 
blandt andet elevernes opførsel og lærerens 
autoritet. 

»Englænderne fortæller, at de skal disku-
tere mere med deres elever. De har uniformer 
og siger mr. og mrs. til lærerne, men det giver 
ikke mere lydige elever. Vi siger læs, og så 
læser eleverne som regel«, fortæller Pia Lund-
strøm Andersen.

»Vi har altså også god disciplin«, indskyder 
Laura Watley. »Men Pia kan give mig ideer til 
en mere afslappet klasserumsledelse«.

Andy Heath har været med i Jon Nygaard 
Rahrs timer, og et af deres samtaleemner var 
elevernes selvstændighed.

»Andy lagde mærke til, hvor selvstændige 

eleverne er. De går selv i gang med opgaver, 
og jeg kan sende dem ud at arbejde selv for 
eksempel i aulaen. Andy er vant til at holde 
sine elever i kort snor, hvorimod vi har en 
højere grad af tillid til eleverne«, fortæller 
Jon Nygaard Rahr. Han bemærker, at eng-
lænderne også har bidt mærke i den frie om-
gangstone mellem lærer og elev, og at der er 
fysisk kontakt.

»Vi kan godt have fysisk kontakt med ele-
verne, hvis vi for eksempel skal trøste dem. 
Det er helt utænkeligt for Andy«, fortæller Jon 
Nygaard Rahr.

En helt anden ting, der inspirerer Alison 
Hulme, er de danske læreres teamsamarbejde 
og det, at der er sat tid af til det. Nu vil hun 
se, om hun kan få indført noget lignende på 
Churnet View Middle School.

»Vi forbereder os mest alene, men jeg kunne 
godt tænke mig, at vi fik tid til samarbejde. Som 
det er nu, fanger vi ofte hinanden i pausen«.

I alt har ni lærere fra tre skoler i Leek væ-
ret på besøg i Silkeborg fordelt på Thorning 
Skole, Sejs Skole og Hvinningdalskolen. Til 
efteråret besøger ni lærere fra de tre skoler i 
Silkeborg deres kollegaer i Leek. 
hbh@dlf.org 

Fysiklærer Niels-Peter Bansholm viser sine 
naturfags-apps. Alison Hulme og Laura Watley 
underviser begge i naturfag – og de var derfor 
nysgerrige efter at komme med i en dansk fy-
siktime og se skolens nyrenoverede fysiklokale.

Lederne fra tre Silkeborg-
skoler var først på året i Leek 

for at følge de engelske  
ledere, og de oplevede blandt 
andet inspektion af lærernes 
undervisning. Her omtalen i 

Folkeskolen nummer 06  
i marts.
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NYT FORÅR 2014
Forår 2014 er der tilført over 100 nye kort, heriblandt 
flere nye fysiske og topografiske kort med mulig-
hed for dybt zoom. Der er bl.a. også tilføjet luftfoto 
over hele Danmark, historiske topografiske kort, 
landskabskort og et stort udvalg af geografiske og 
 historiske temakort.

NYT TIL SKOLESTART 2014
August 2014 tilføjes topografiske vektorkort med 
mulighed for at vælge lag som fx infrastruktur og 
signaturer til og fra. På GO Kort til overbygningen 
tilføres derudover også et interaktivt kort over danske 
landskaber, der med integrerede videoklip viser de 
eksemplariske danske landskabstyper.

KORT OG KORTVÆRKTØJER
• Over 500 kort – fysiske, topografiske, tematiske m.fl.
• Historiske og biologiske temakort
• Fullscreenvisning og zoomfunktion
• Mulighed for at tilpasse, gemme og printe kort.

OPGAVER OG AKTIVITETER
• Over 550 interaktive kortøvelser
• Quizzer og opgaver med direkte respons
• Åbne opgaver, som kan kommenteres af læreren.

TEMAER OG KORTLÆREFORLØB
• Temasider med fx eksemplariske regioner, kort og videoer
• Pædagogisk tilrettelagte kortlæreforløb m. aktiviteter
• Oplæsning af tekst til kortlæreforløb.

KOMMUNIKATIONSMODUL
• Læreren kan se og kommentere elevernes opgaver
• ”Min side” holder styr på elevens besvarelser, 
 bogmærker og kort
• Mulighed for upload af egne kort og ressourcer.

www.goforlag.dk

GO Kort til 1.-6. og GO Kort til overbygningen er to 

 digitale kortportaler med over 530 kort og 550 inter

aktive aktiviteter, quizzer og opgaver. GO Kort kan 

 bruges i natur/teknik, geografi, biologi, samfundsfag, 

historie og kristendomskundskab. 

GO Kort udvides løbende med nye kort og funktioner. 

Forår 2014 er kortportalerne udvidet med over 100 nye 

kort og til skolestart 2014 tilføres endnu flere nye 

 ressourcer, bl.a. kort i lag.

Nyheder i GO Kort 2014GO Kort TILSKUD

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

Kortportalerne indeholder:
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Som Københavns Kommunes internationale 
profilskole har Randersgades Skole haft obliga-
torisk undervisning i tysk og fransk fra 5. klasse 
siden 2009. Fra januar 2012 har skolen samar-
bejdet med forskere fra UCC og Roskilde Univer-
sitet, og de er nu klar til at præsentere de første 
resultater og anbefalinger omkring den tidlige 
sprogstart, der med den nye skolereform bliver 
hverdag efter sommerferien.

»Der er generelt meget fokus hos lærerne 
på, at man i de mindre klasser skal lege sig til 
sproget«, siger Petra Daryai-Hansen, adjunkt 
på Institut for Kultur og Identitet ved Roskilde 
Universitet.

»Og det må man hjertens gerne! Men der 

Sæt mål for 
den sproglige 
leg
Man skal udnytte de yngre  
elevers glæde ved at lære  
gennem leg, men undervisningen 
bør stadig indeholde klare  
læringsmål, siger forskere bag 
projekt om tidlig sprogstart.

skal være tydelige læringsmål med legen«, sup-
plerer Annette Søndergaard Gregersen, lektor i 
fransk ved UCC.

Svært uden læremidler
På Randersgades Skole har lærerne været ud-
fordrede af, at der ikke findes læremidler og 
overordnede læringsmål til sprogfagene på de 
tidlige klassetrin.

»Det har været noget med at være kreativ, gå 
på nettet, tegne og skrive noget selv og skabe 
vores egne materialer«, siger tysklærer Selma 
Mesic.

Fokus i undervisningen har været på at skabe 
sproglig nysgerrighed hos eleverne via emner, de 
kender fra deres hverdag.

»Vi har haft forløb på fire lektioner, hvor vi 
har snakket måneder, ugedage, hobbyer. Det har 
handlet om at skabe brugbar sproglig viden ved 
at tale om det og lege lidt med det«, fortæller 
Selma Mesic.

»I 5. klasse har jeg overordnet forklaret kasus, 
men sagt, at vi går i dybden med det senere. 

Har man for meget fokus på grammatik, fratager 
man dem glæden ved at lære et sprog at kende. 
Den begejstring hænger ved, når man så skruer 
op for sværhedsgraden i 7. klasse«, siger hun.

Få hele sprogligheden med
Petra Daryai-Hansen og Annette Søndergaard 
Gregersen anbefaler, at undervisningen tager 
udgangspunkt i barnets verden, men ser gerne, 
at lærerne gør mere ud af at formulere klare læ-
ringsmål for alle sproglige færdigheder, tænke i 
progression og overveje overgangsproblematik-
ker fra et skoletrin til det næste.

»Og så skal der skabes meningsfulde sprog-
brugssituationer for eksempel gennem internati-
onale projekter. Der er så få lektioner til rådighed 
i sprogfagene, og det er begrænset, hvad ele-
verne ellers læringsmæssigt får ud af det«, siger 
Petra Daryai-Hansen. 
abr@dlf.org

TIlmeld dIg  
neTværkeT

Tysk og fransk på  
folkeskolen.dk

tættere på faget:  tysk og Fransk  

Læs hele artiklen »Sæt mål for den sproglige 
leg« på folkeskolen.dk

Salonfähig
Wunderkind
Prügelknabe

Thumbs Up! - engelsk i første klasse er 
bygget op med fokus på en alsidig undervisning 
ud fra lege, sange, apps, it- og IWB øvelser, 
forskelligartede aktiviteter heriblandt Cooperative 
Learning øvelser og meget andet.

Elevbog: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 50,-
Klassesæt: 30 bøger . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.200,-
Website: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.500,- pr. år

Priser er eksklusiv moms

Gå på opdagelse i Thumbs Up! her eller 
på meloni.dk, og se hele elevbogen.
Gå på opdagelse i Thumbs Up! her eller 

THUMBS     UP
 Engelsk i 1. klasse

THUMBS     UP
 Engelsk i 1. klasse

TeksT AndreAS  BrønS  riiSe
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Ved Hanne Hellisen / hbh@dlf.org

»At snakke med hin-
anden i undervisningen 
skal helst – som i ’den 
virkelige verden’ – være 
forbundet med en form 
for overraskelse og ople-
velsen af at få noget nyt 
at vide. Hvorfor ellers 
lytte? 
    I den sammenhæng 
er jeg en stor tilhænger 
af kommunikative spil, 
da de netop kan skabe 
rum for den autentici-
tet, som man ofte  
savner i begynder-
sprog«.

Man lærer da tysk 
ved at tale tysk!

Klip fra Karen Wobesers blog 
på netværket Tysk og Fransk

fiduser til sammenhold  
i klassen
Når der er godt sammenhold blandt forældre, bliver fæl-
lesskabet blandt eleverne også større. Det er tanken 
bag den nye hjemmeside forældrefiduser.dk. Her kan 
lærere og forældre få »opskrifter« på sociale aktiviteter, 
der sætter forældresamarbejdet i gang. Sitet er også for 
lærere, der vil have inspiration til for eksempel aktivite-
ter på forældremøder. Forældrefiduser er udviklet i et 
samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Tryg-
Fonden og Skole og Forældre.

Illustration: M
orgenthaler

Bornholm
Stik tæerne i det kridhvide sand på Dueodde. 
Nyd de knejsende klipper på Nordbornholm. 
Oplev Bornholms skabelse fra glødende lava 
til frodig solskinsø på Naturbornholm. Mærk 
historiens vingesus på Hammershus. Duft livet 
blandt godtfolk og skidtfolk i middelalderen.

Bornholm er ikke bare læring på den sjove måde. Eleverne 
vil også elske lejrskolestederne med de gode feriehuse, 
swimmingpoolen og de spændende aktiviteter. Glæd jer til 
masser af oplevelser. Vi gør det nemt og billigt – og rejsen til 
Bornholm er endda gratis for jer. Vi har hjulpet over 600 skole-
klasser med dejlige lejrskoledage. Må vi også hjælpe jer?

info@teambornholm.dk
www.lejrskole-bornholm.dk Det bliver en god lejrskole!

Ring nu: 56 95 85 66

oplev  afghanistan
Moesgård Museum har lanceret en ny 
webportal, hvor elever kan gå på opdagelse 
i fortidens, nutidens og fremtidens Afgha-
nistan. Der er forslag til undervisnings-
forløb og -aktiviteter om både demokrati 
og afghanerbrydning. Webportalens om-
fangsrige materiale kan kombineres med et 
udlån fra museets Unesco-samlinger. Det 
er museumsgenstande, der må pilles ved. 
Kasserne fra Afghanistan indeholder blandt 
andet burkaer og spytbakker – ting, som 
kan gøre hverdagslivet i Afghanistan nær-
værende for danske elever.

Læs mere på moesmus-afghanistan.dk

Læs mere på foraeldrefiduser.dk

Læs mere og book et besøg på  
klimaambassaden.dk 

Få besøg af en klimaambassadør
Frem til sommeren 2015 tilbyder tænketanken 
Concito gratis oplæg og workshops om klima og 
bæredygtighed til folkeskolens udskolingsklasser 
gennem Klimaambassaden. Ambassadørerne er 
unge studerende med forskellig faglig baggrund, 
men med stor viden om klima og bæredygtig-
hed, og de har en ung til ung-tilgang til eleverne. 

Ambassadørerne holder oplæg om bæredygtigt 
forbrug, bæredygtig energi, resurser og resurseef-
fektivitet, klima og det globale syd, fremtidens 
transport eller bæredygtigt byggeri.
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publiceret

Ungdomsbog 
om at være 
adopteret

»Gul udenpå« er en 
ungdomsroman om 
svenske Patrik, som er 
adopteret fra Korea. 
Han fortæller sin egen 
historie om oplevelsen 
af at være gul udenpå, 
men hvid indeni. Bo-
gen begynder, da Pa-
trik rejser et halvt år til 
Korea for at studere og 
finde sin familie. For-
laget mener, at bogen 
er særligt velegnet til 
debat i de store klas-
ser, da bogen tager fat 
på emner som frem-
medgørelse og tilhørs-
forhold.

n  Matematik

○   anmeldt af: lars lyngsøe Højberg

Gyldendal og Alinea har udviklet webprøver til folke-
skolens afsluttende prøver, henholdsvis Gyldendals 
»Webprøver til matematik 7.-9. klasse – færdighed« 
og Alineas »Onlineprøver til matematik 8.-9. klasse«.

Begge systemer indeholder relevante og fag-
ligt udfordrende opgaver, der henvender sig til 
eleverne i den danske folkeskoles overbygning. 
Prøverne kan bruges som evaluering i færdig-
hedsregning i matematikundervisningen og som 
optakt og træning til den afsluttende prøve i fær-
dighedsregning efter 9. klasse.

Begge systemer lægger op til elevøvelser med 
dynamisk rettevejledning og efterfølgende re-
sultatscore. Herudover et statistisk materiale for 
læreren, der gør det muligt at sammenligne elever 
og klasser og samtidig give et overblik over stærke 
og svage sider hos den enkelte. Dette fungerer fint 
hos begge. Dog er der en væsentlig forskel på de 
to systemer.

Gyldendals webprøver indeholder god tekst og 
fine billeder, men det virker ikke så indbydende rent 
visuelt. Gyldendal mangler grafik og blandt andet 
mulighed for, på en let og overskuelig måde, at ind-
skrive eksempelvis brøker og så videre. Den statisti-
ske oversigt kan virke let rodet, og man sidder tilbage 
og mangler farvekoder og hensigtsmæssig typografi.

Alineas onlineprøver præsenteres med en flot 
og overskuelig startside, der er intuitiv og let at gå 
til. Alinea forstår at gøre materialet indbydende og 
grafisk »appetitligt«.

Som underviser har man let ved at gøre prøver 
og øvelser klar til eleverne, statistikkerne er over-
skuelige, og man sidder tilbage med en følelse af, at 
her er noget, man kan bruge til noget.

Til Alineas onlineprøver fik jeg en 9. klasse til 
at afprøve systemet. De virkede meget positive og 
syntes, det var en smart og spændende, ny måde at 
lære på. Dog var der bemærkelsesværdigt mange af 
eleverne, der stadig foretrak den gammeldags pa-
pirudgave. Nogle af elevudtalelserne var:
–  »Overskueligt, fungerer fint, det er smart, at man 

kan trykke ’indsæt’, og så kan man indsætte brø-
ker og så videre«.

–  »Nemt at finde ud af, smart, nem hjemmeside«.
–  »Godt – nemt at finde ud af – sjovt«.
–  »Det er en meget god idé, og det er let at bruge, 

men det kan blive lidt irriterende uden numpad«.
–  »Superlærerigt, overskueligt website, godt man 

kunne trykke på billeder«.
–  »Fed måde at lave matematik på«.
–  »Ekstremt sjovt, superlærerigt, ny sjov måde at 

lære på«.

Jeg havde samme elevgruppe til at se på Gylden-
dals webprøver, og hertil var kommentarerne:
–  »Ikke så flot som onlineprøverne hos Alinea«.
–  »Det virker ikke så overskueligt«.
–  »Spørgsmålene er gode, og de udfordrer«.
–  »Jeg mangler bedre billeder og tegninger«.
–  »Det kan jeg helt sikkert også bruge«.

Generelt for begge systemer kan jeg, efter at have 
talt med eleverne i en gennemsnitlig dansk folke-
skoles 9. klasse, sige, at der skal tænkes overor-
dentligt meget på overskuelighed, funktionalitet, 
grafik og ikke mindst opgavernes niveau.

Siden skal være overskuelig, og man skal med 
meget få museklik og tryk kunne tilgå siden. Bille-
der, grafik og diverse værktøjer skal fungere og være 
tydelige. Her tænkes på muligheden for at klikke 
billeder større, indsætte brøker og specialtegn på en 
let måde og præcise værktøjer.

Måske er der matematiklærere, der er af den 
overbevisning, at man ikke skal fokusere på layout 
og grafik, men derimod på indhold. Til dem vil jeg 
blot sige: Vågn op og se tingene fra elevernes øjne. 
De vurderer et langt stykke af vejen materialets til-
gængelighed og danner sig førstehåndsindtrykket 
ud fra den rent visuelle præsentation og dets tekni-
ske simplicitet. Det kan godt være, at man som ma-
tematiklærer mener, at layout og grafik ikke har så 
meget at sige, men skal man fange unge i dag, skal 
præsentationen være skarp og fængende – ellers 
mister de interessen derfor og lysten til at ville mere.

 Alinea er godt på vej, hvor Gyldendal virker til at 
være en smule bagefter. 
folkeskolen@dlf.org

Lækker indpakning  
betyder noget
Gyldendal og Alinea har udgivet onlinematerialer til brug for folkeskolens 
afsluttende prøver i færdighedsregning. Målet er det samme, men midlet er 
forskelligt for de to forlag.

Webprøver til 
matematik  
7.-9. klasse 
– færdighed 

Onlineprøver  
til matematik  
8.-9. klasse 

•  gyldendal

•  alinea

Gul udenpå
• Patrik lundberg
• rosinante

Bogtrailer  
– en ny måde 
at fange 
eleverne på

Nogle elevers interesse 
for en bog bliver bedre 
fanget af levende bille-
der frem for en bagsi-
detekst. Derfor udsen-
der flere og flere forlag 
såkaldte bogtrailere, 
når de gerne vil sælge 
bøger. En bogtrailer er 
en filmisk smagsprøve 
på en bog. Bogtrailere 
findes oftest på You-
Tube. Bogtrailere kan 
også bruges til at akti-
vere elevernes analyti-
ske sans ved at sætte 
dem til at lave deres 
egen bogtrailer, når en 
bog er læst. 
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n  aDHD, køn, pædagogik, specialundervisning, undervisning

○   anmeldt af: Maja birgitte luMHoltz

På den igen: Skolen og de utæmmede drenge. 
Eller de udfordrede og udfordrende drenge, der 
keeeeder sig i skolen. For skolens indretning stri-
der tilsyneladende imod drenges natur. Hvis ikke 
i praksis, så i hvert fald i faglitteratur og medier. 
De sakker bagud i forhold til pigerne, er dårligere 
læsere og tegner sig for størstedelen af de børn, 
som i dag modtager specialundervisning. Det er 
et faktum. Noget andet er den grundantagelse, 
vi diskuterer og opererer ud fra. Tidsskriftet 
»KvaN« har valgt at tage emnet op, da der ifølge 
redaktionen er »for meget løs viden og for man-
ge fordomme i sving«.

Målet med udgivelsen er at kæde aktuel 
forskning til handlingsorienteret virke, præsen-
tere erfaringer og forslag til en mere »drenget« 
undervisning og endelig at formidle artikler 

med et kritisk blik på tendensen til den vane-
tænkning, der begrænser nye åbenbaringer. 
Opfordringen lyder – her i en specifik kontekst 
– at undgå risikoen for, »at vi kommer til at 
konstruere en generel og konsensuel fortælling 
om et entydigt negativt forhold mellem drenge 
og læsning, som kommer til at skygge for andre 
måder at se forholdet på«. Det gælder ikke kun 
i podernes forhold til bøger, men til skolen i det 
hele taget.

Forskere og praktikere er stort set enige om, 
at der skal andre boller på suppen, hvis interes-
sen og motivationen hos knægtene skal fasthol-
des i grundskolen og i resten af uddannelsessy-
stemet. Men formlen, der får drenges interesser 
vendt til nysgerrig og oprigtig læring, er ikke så 
let at finde, når udgangspunktet forstyrres af 
»mere eller mindre bevidste forudantagelser af, 
hvad det drejer sig om«. Billedet af drenge i sko-

len har behov for flere nuancer, og lærerne skal 
møde de specifikke problemstillinger med et så-
kaldt åbent sind.

Og her er temahæftet et godt sted at starte. 
Artiklernes absolutte plus er, at de er sprogligt 
tilgængelige og af en overskuelig længde. Ind-
holdsmæssigt er der ikke så meget nyt under so-
len, men koncentratet af de forskellige tilgange, 
observationer og forskningsresultater giver al-
ligevel et godt overblik over handlemuligheder og 
fælder. Tilsammen udgør de enkelte indlæg både 
relevant og reelt input til at gøre en god skole 
bedre og giver ideer til, hvordan vi – de voksne – 
kan planlægge en undervisning, der fanger lysten 
til læring hos drenge – og piger – med krudt i 
rumpen. 
folkeskolen@dlf.org

Kvan 97  

Skolen er for  
tøsedrenge

• 108 sider
•  65 kroner (se abonnementspris på kvan.dk).

udgives også som e-bog
• kvan

Rigide holdninger og ureflekterede 
antagelser hæmmer en konstruk-
tiv debat om, hvordan drengene 
får succes i skolen. Men her er  
et reelt input.
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ÅBENT
HUS

ONSDAG KL. 17
7. MAJ, 21. MAJ

OG 4. JUNIHVAD SKAL DINE ELEVER 
EFTER SOMMERFERIEN?
Hvis du vil give dine elever de bedste muligheder for at komme godt i gang med 
karrieren, så er en HG på Roskilde Handelsskole måske det rigtige valg. Vi har 
hele ni spændende HG-uddannelser, hvor kombinationen af skole og praktik 
baner vejen direkte til erhvervslivet - og drømmejobbet.

Fortæl dine elever om åbent hus og bliv inspireret på rhs.dk

På folkeskolen.dk har vi 
nu faglige netværk for alle 
folkeskolens fag samt spe-
cialpædagogik og it i under-
visningen. 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 in-
dlæg på et fagligt netværk 
i maj – et debatindlæg, et 
lærer til lærer-indlæg om et 
undervisningsforløb – 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!
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korte meddelelser

personalia

Afsked med en  
pengevogter
DLF-pengenes vogter 
gennem mere end 25 år 
trækker sig tilbage. Det er 
DLF’s mangeårige økono-
michef, Oskar Trieb, som 
nu starter på en utvivl-
somt aktiv pensionist-
tilværelse. 
Oskar Trieb var en af bag-
mændene bag den låne-
ordning, som fik DLF øko-
nomisk gennem lockouten 
i 2013 uden at stå med 
en drænet kasse og uden 

at være nødt til at komme 
på »grædende knæ« og 
bede om at få lov til at få 
afsluttet konflikten. 
Oskar Trieb har i det hele 
taget gennem årene i ku-
lissen nidkært våget over, 
at medlemmernes penge 
ikke blev sløset væk, men 
investeret, så de kunne 
give et godt afkast. 
Han fik i 1987 ansvaret 
for foreningens økonomi 
og har udviklet blandt 
andet DLF’s kursusejen-
domme, Sinatur, som 
også fungerer som almin-
delige hoteller. Han har 
også stået bag den model, 
hvor DLF’s kantine midt i 
København fungerer som 
kantine om dagen og re-
staurant om aftenen. 
Ideen har sikkert været 
nærliggende, for kulinari-
ske oplevelser hører også 
ind under økonomiche-
fens interesseområder. 
Han importerer også selv 
vin i familiens bil, når 
turen endnu en gang går 
til Franken-området i 
Tyskland.

DLF har kunnet glæde 
sig over Oskar Triebs 
effektive og kontante 
forhandlingstaktik over 
for foreningens forret-
ningspartnere og leveran-
dører. Uanset hvor meget 
der har været på spil, 
er forhandlingerne dog 
foregået i en behagelig 
atmosfære med plads til 
smalltalk. 
Oskar Trieb har en uddan-
nelse i regnskabsvæsen 
fra Handelshøjskolen og 
er MPA, Master of Public 
Administration. 
Der har undervejs været 
tid til også at dyrke bad-
mintonbanen – ligesom 
familien ofte drager til 
lejligheden i Berlin. Den 
tidligere økonomichef 
har dog også et ønske 
om stadig at udfolde sine 
evner på mindre projekter. 
Om det bliver gastronomi 
eller økonomi, vil tiden 
vise. Held og lykke og god 
vind fremover.

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør

Nye valgmoduler i iscene-
sættelse, film, medier, 
design og arkitektur

Vil du anvende 
kunstneriske 
processer i din 
formidling?

Finansiering 
SVU, 6 ugers, kompetencefonden.
 
Kontakt os for flere info.

www.kvu.dk

Scenekunstens 
Udviklingscenter
v. Odsherred Teaterskole

DIPLOMUDDANNELSE
FORMIDLING AF  
KUNST &  
KULTUR FOR  
BØRN & UNGE
ANSØG SENEST D. 1. JUNI

Skovly 
- landets bedste lejrskole

Skovly er med sine dyr helt unik blandt lejrskoler. 
Ingen andre steder kan du komme så tæt på dyrene. 
På Skovly kan du gå på opdagelse i stalden og møde 
kaniner, får, geder og heste. 
Besøget på Skovly kan skræddersyes specifikt til dig 
og din skoleklasses behov. 

Vi hjælper gerne til med til at planlægge oplevelser 
på lejrskolen. 
Faciliteterne er helt i top. Der er bl.a. bålhytte, 
beachvolley og fodboldbaner samt naturlegeplads. 

 Der er totalt fedt i hytterne.  
 Det bedste er den hyggelig 
 hems, hvor man kan sove flere  
 sammen. Allan, 12 år.

Skovly ligger tæt på Ribe, hvor man bl.a. kan besøge 
Vikingecentret og Vadehavscentret.

For yderligere oplysninger 
og tilbud, kontakt 

Jakob Hansen, Bakkevej 54, Ribe
Mobil 24 27 48 57
JHA@vfl.dk | www.skovly.nu

På Skovly er 

der plads til alle

»

NYHED!

Køb licensen til
’at gange med sange’
Så kan eleverne høre 
tabel-sangene via 
skolens intranet!

Se mere på
www.atgangemedsange.dk
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DeaDlines for
stillingsAnnoncer

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

Nummer 13:  5/8
Nummer 14:  19/8
Nummer 15:  2/9

 Lederstillinger 

www.naestved.dk/job

Herlufmagle Skole søger  
Danmarks bedste skoleleder
Herlufmagle Skole er placeret midt på Sjælland  
i Næstved Kommune. Herlufmagle Skole er en 
2-sporet skole fra 0-9 klasse med 420 elever,  
SFO 1 og SFO 2, 65 dygtige og engagerede med-
arbejdere.  
                                                                  

Vi søger en skoleleder, 
•  der er ambitiøs og synlig, og som kan sikre en 

succesfuld gennemførelse af folkeskolereformen 
•  der kan skabe glæde og tryghed
•  der kan inspirere pædagogisk og har økonomisk 

tæft. 
•  der har fokus på elevernes læring 
•  der har fokus på medarbejdernes kompetence-

udvikling og arbejdsmiljø
•  der kan sikre faglig udvikling og kan skabe  

resultater 
•  der kan tage ansvar og uddelegere.

Vi ønsker at udvikle vores skole med ud-
gangspunkt i disse nøgleord:
•  Vi vil have de bedste læseresultater
•  Vi vil have de gladeste elever
•  Vi vil være den skole, hvor personalet trives 

bedst
•  Vi vil arbejde for, at eleverne i udskolingen ople-

ver en rød tråd mellem fagenes indhold og rele-
vans i forhold til den enkelte elevs valg af ung-
domsuddannelse.

Ansøgningsfrist den 26. maj 2014.

Ansættelse pr. 1. august 2014

Se mere på Næstved Kommunes hjemmeside 
www.naestved.dk

Har du mod på og lyst til fra 1. august at blive en del af et
nytænkende, engageret og samarbejdende efterskoleteam?
 
Vi skal bruge.... Fagligt skal vi have dækket, tysk, matematik og gerne 
fag som historie, kristendom, idræt og dans efter aftale og kvalifi kation.

Hørby Efterskole har 110 elever i 9. og 10. klasse. Vi tilbyder eleverne to 
linier, indenfor hvilke de kan vælge blandt en lang række fag, og dermed 
sammensætte en spændende og udfordrende efterskolehverdag.

På idrætslinien udfordrer vi konkurrencegenet og lysten til at røre sig 
gennem et bredt udbud af idrætsfag. På musik- og dramalinien kan 
kreative elever afprøve og udvikle deres talent i forskellige perfor-
mancefag - herunder sceneoptræden, sceneteknik, sang og musik.

Undervisningsformen på Hørby Efterskole er kendetegnet ved at være 
nytænkende og inkluderende. Vi arbejder med individuelle læringsstile 
og de mange intelligenser, hvilket giver dig mulighed for at præge elev-
erne fagligt, menneskeligt og socialt, både i og uden for klasseværelset.

Vi forventer ansøgere, der har motivation til aktivt at tage del i efterskole-
livet, kendetegnet som skole, fritid og hjem for eleverne. Hørby Efterskole 
er en skole, hvor der er højt til loftet og en skole med klart afgrænsede 
vægge, som eleverne kan spille bold op ad.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansmi-
nisteriet og Lærernes Centralorganisation.

Yderligere oplysninger om skolen og jobbet fås ved henvendelse til for-
stander Mogens Vestergård Pedersen – telefon 9846 6300. 
Læs mere om skolen på www.hørbyefterskole.dk

Skriftlig ansøgning stiles til forstanderen og sendes til skolen, hvor den 
skal være modtaget senest mandag den 19. maj kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler gennemføres ultimo uge 21.

Snedkergårdsvej 11, Hørby
9300 Sæby
T: 9846 6300
he@hoerbyefterskole.dk

TO ÅRSVIKARER TIL
HØRBY EFTERSKOLE

 Lærerstillinger 
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Vil du være en del af et udviklingsorienteret ledelsesteam 
på en stor folkeskole med p.t. 625 elever og 70 ansatte i 
skole/SFO?

Så tilbyder Vildbjerg Skole

• Attraktiv stilling som pædagogisk orienteret leder
• 625 skønne børn og deres interesserede forældre
• Positive og engagerede lærere / pædagoger
• Erfarne og udviklingsorienterede makkere i ledelses-
 teamet (skoleleder, viceskoleleder, SFO-leder og pæd.  
 leder i SFO)
• Nybygget skole (2007) med velindrettede lokaliteter – 

herunder integreret SFO
• Højt til loftet – og glimrende uderum med Fantasifabrik 

og egen Naturskole

På Herning Kommunes hjemmeside - www.herning.dk 
- kan du læse mere om stillingen samt søge stillingen 
elektronisk. 

Ansøgningsfristen er 2. juni 2014 kl. 12.00

Pædagogisk leder til Vildbjerg 
Skole, Herning Kommune

• Vil du være leder på en af Herning Kommunes store
 arbejdspladser?
• Brænder du for udfordringen med at skabe sammen-
 hængskraft på en skole med vidt forskellige elevgrupper?
• Har du ledelseserfaring samt gode relationelle og kom-
 munikative kompetencer?

Så er det måske dig, vi søger!

Skolen på Sønderager rummer Herning Kommunes 10. 
klassecenter, talentklasser indenfor idræt og musik og en 
stor centerafdeling, hvis målgruppe primært er indenfor 
autismespektret. Skolen på Sønderager har ikke sit eget 
skoledistrikt og rekrutterer sine elever fra hele Herning Kom-
mune og for en dels vedkommende uden for kommunens 
grænser. 

På Herning Kommunes hjemmeside – www.herning.dk
 - kan du læse mere om stillingen samt søge stillingen 
elektronisk. 

Ansøgningsfristen er 28. maj 2014 kl. 12.00.

Skolen på Sønderager søger 
ny skoleleder

Job

www.skive.dk

Skive Kommune opfordrer alle interesserede – uanset 
alder, køn, religion eller etnisk baggrund – til at søge.

Skive – det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv – ved fjorden, med de gode 
fødevareoplevelser og den bæredygtige energi.
Vi kalder det RENT LIV. Læs mere på www.skive.dk

Pædagogisk leder 
til Højslev Skole

Højslev Skole har pr. 1. august en spændende stilling ledig. 
I forbindelse med  Folkeskolereformen ønskes etableret 
en ny pædagogisk platform på skolen, hvor den nye 
pædagogiske leder får en særlig funktion.

Ansøgningsfrist: Den 26. maj 2014 kl. 10.00.

 

Natur og Udvikling

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

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

Daglig Pædagogisk Leder
Frederiksværk Skole

Der bliver udarbejdet et nyt ledelsesgrundlag i løbet af 
foråret 2014. Dette kan få betydning for stillingens 
endelige udformning og titel. 

Kontakt konstitueret skoleleder Peter Rasmussen, 
telefon 2967 3312 eller viceskoleleder Henriette 
Andersen, telefon 2167 7416 for besøg på skolen.

Ansøgningsfrist fredag den 1. juni, første runde 
ansættelsessamtaler den 10. juni 2014

 Lederstillinger 
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Har du ledelseserfaring og ønsker du et spændende og udfordrende job, 
så er du måske Lillerød Skoles nye skoleleder!

Vi søger en ny skoleleder med tiltrædelse 1. august 2014. 

Lillerød Skole er en hyggelig, traditionsrig skole, beliggende centralt i 
Allerød. Skolen er kendetegnet ved en stærk struktur og organisering. 
Skolen har i øjeblikket 664 elever og en SFO med 245 børn.
Personalegruppen består af et ledelsesteam med viceskoleleder, afdelings-
leder og SFO-leder, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, sekretærer 
samt kantinepersonale. I det daglige vægter vi et tæt samarbejde mellem 
skolen og SFO. Til skolen er tilknyttet et gruppetilbud for elever med 
særlige behov.

Skolen er kendt for et højt fagligt niveau og fokus på trivsel for elever og 
ansatte.

Vi forventer, du har følgende kompetencer:
• Relevant lederuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring samt solid  
 pædagogisk viden – i teori og i praksis.
• Strategiske og visionære kompetencer som kan fremme skolens ud- 
 vikling.
• Sans for det helhedsorienterede med et tværfagligt fokus.
• Administrative evner og overordnet indsigt i økonomistyring.

Derudover lægger vi vægt på følgende personlige egenskaber:
• Du udviser analytiske evner og er god til at skabe overblik.
• Du har fornemmelse for, hvornår der skal medinddrages, lyttes, udfordres,  
 delegeres og følges op.
• Du er kendetegnet ved ihærdighed og robusthed til at træffe de nød- 
 vendige beslutninger.
• Du er en tydelig og kompetent kommunikator, som kan profilere skolens
 kvaliteter internt og eksternt.
• Du har gode samarbejdsevner i forhold til skolens lederteam, personalet  
 og skolens interessenter.
• Du skal kunne inspirere, give faglig sparring og feedback.
• Du har plads til overskud og humor – også når der er travlt.

Lillerød Skole tilbyder:
• en alsidig elevgruppe, som giver mange udfordringer og spændende  
 oplevelser
• en mulighed for pædagogiske udfordringer og udviklingsmuligheder
• en dygtig, erfaren og bredt sammensat medarbejderstab 
• en positive og engagerede forældre, der stiller krav og tager aktivt del i  
 skolens liv.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til forhåndsaftale med Skoleleder-
foreningen.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte viceskoleleder Michael Bach på 4817 2061 
eller skolechef Hanne Thygesen på 4810 0341. Du er ligeledes velkommen 
til at besøge skolen. Besøg kan aftales viceskoleleder Michael Bach. 
Se også skolens hjemmeside lilleroedskole@alleroed.dk.

Du søger stillingen elektronisk via http://alleroed.dk/Om_kommunen/Job.
aspx senest 27. maj 2014 kl. 12.00. Relevante bilag uploader du separat 
med din ansøgning.

Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale 3. juni 2014 og 2. samtale 
11. juni 2014.

SkoLeLeDer tiL 
LiLLerøD SkoLe

ALLERØD KOMMUNE

 Lærerstillinger 

www.frederikssund.dk

Fire lærere til  
Gyldenstenskolen
 

Ansøgning  
sendes til
gyldenstenskolen@ 

frederikssund.dk

Gyldenstenskolen – specialskole, skal 

bruge fire lærere til skolestart august 

2014.

Vi søger uddannede lærere med 

erfaringer inden for specialområdet, 

gerne med linjefag inden for det 

natur- og samfundsfaglige område. 

Eventuelle andre uddannelser eller 

kompetencer inden for fx håndværk, 

musik, bevægelse, vejleder m.m.

Læs hele stillingsopslaget på  

www.frederikssund.dk

Frist den 20. maj 2014 kl. 12.00.

 Lederstillinger 
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 Lærerstillinger 

Vi er en lille selvejende specialskole med 30-31 elever, med 
forskellige udviklingsmæssige vanskeligheder. Det er typisk 
i form af ADHD, autisme og/eller lav intelligens. Hertil kom-
mer sociale og emotionelle problematikker.

Vi søger: 
To lærere med nogle af følgende linjefag: Matematik, 
Engelsk, Tysk og Biologi.  Ansøgere, der ikke har nogle af 
de nævnte linjefag, bliver på forhånd sorteret fra.   

Vi forventer:
Lærere med erfaring på udvidet specialundervisning i 
et behandlingsmiljø, hvor tæt familiesamarbejde er en 
naturlig del. At man er indstillet på tværfagligt samarbejde, 
hvor forskellige faglige perspektiver indgår ligeværdigt. En 
� eksibel indstilling, hvor man kan navigere i en hverdag, der 
ofte kan være uforudsigelig.

Vi tilbyder:
Et godt kollegialt miljø hvor man har stor ind� ydelse på det 
daglige arbejde. Ekstern supervision med fokus på elev-
erne, samt løbende coaching i forhold til samarbejde og 
struktur. 

For yderligere information henvises til vores hjemmeside 
www.svsh.dk

Du kan kontakte skoleleder John Fält – 23290261

Ansøgningsfrist mandag den 19. maj 2014. Tiltrædelses-
dato 1. august 2014.

Ansøgninger sendes til: Skolen ved Sorte Hest Vesterbro-
gade 137, 1620 København V.  

To lærere søges til
Skolen Ved Sorte Hest 

Der er åbent hus 13. maj kl. 17-19, 
hvor vi vil fortælle om skolen og hverdagen

Fløng Skoles elevtal vokser og flere af vores lærere går 
på barsel. Vi søger derfor 3 lærere til faste stillinger pr. 
1/8 og 3 barselsvikarer til tidsbegrænsede stillinger i 
indskoling, mellemtrin og udskoling. Ansøgere med 
erfaring fra overbygningen – herunder fagene dansk, 
matematik, og tysk prioriteres højt. Læs uddybende 
stillingsopslag på skolens website eller på lærerjob.dk

FLØNG SKOLE
Fløng Skole ligger i Høje-Taastrup Kommune – tæt 
på Roskilde. Vi er en skole med gode undervisnings-
faciliteter og store grønne udeområder. Vi har et godt 
arbejdsmiljø, hvor vi bl.a. i selvstyrende team støtter 
hinanden i en travl og fleksibel hverdag. Vi har haft en 
god proces med at forberede folkeskolereformen og 
glæder os til at implementere den fra 1. august 2014
Du kan læse mere om Fløng Skole på 
www.floengskole.skoleintra.dk

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgning skal være Fløng Skole i hænde senest 
torsdag den 22. maj kl. 12.00. Ansøgningen sendes 
elektronisk via. HTK’s website. Har du yderligere spørgs-
mål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Jan 
Bjergskov Larsen på tlf. 4335 2246 eller 2966 8207 
eller souschef Anne-Marie Andreasen 4335 2248.

FLØNG SKOLE
søger 6 lærere 

Få styr på jobsamtalen
14 spørgsmål, som du med fordel kan tænke over, hvis du skal til  

ansættelsessamtale i morgen og er lidt bagud med forberedelserne.

Læs mere på Lærerjob.dk 
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 Lærerstillinger 
Mød os på 

www.ishoj.dk
Ishøj Kommune

“Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og  
mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge”

Guld til guld!
Kan du se muligheder for børnenes læring i den nye fol-
keskolereform og er du dygtig – enten ny eller erfaren - og 
ønsker at samarbejde med de bedste kollegaer, så kom med 
ombord. På Strandgårdskolen søger vi lige nu lærere til faste 
stillinger både i den almene helhedsskole og vores gruppe-
ordning, da vi udvider med nye klasser. 

Helhedsskolen:
Vi har været helhedsskole siden 2008, hvor eleverne har 
en sammenhængende dag fra kl. 8.10-15.35. Her søger vi 
uddannede lærere til vores indskoling med linjefag i enten 
dansk eller matematik. Skulle du kunne undervise i tysk, så 
hører vi også meget gerne fra dig. 

Gruppeordningen:
Vores gruppeordninger består af grupper á 8 børn og er et 
helhedstilbud fra kl.8.10-15.35 for børn med særlige behov. 
Vi har dejlige elever med ADHD, autisme og generelle vidt-
gående vanskeligheder. Vi forestiller os, at du er erfaren 
og læreruddannet med tålmodighed og empati ligesom du 
formår at skabe struktur og forudsigelighed for børnene. Du 
skal desuden have faglige ambitioner på børnenes vegne. 

Konkret søger vi en lærer med matematik som linjefag til at 
starte en ny gruppe op fra 0. årgang. Denne gruppe kommer 
til at bestå af børn med diagnoser inden for autismespektret. 
Desuden søger vi 2 lærere til vores ældre grupper på mel-
lemtrin. Her søger vi både dansk- og matematiklærere med 
erfaring.

Fælles for alle stillinger:
På Strandgårdskolen arbejder alle i årgangsteam med ca. 
4-5 kollegaer. Lærere og pædagoger samarbejder for at 
skabe de bedste rammer for børnenes læring og trivsel. 
Børnenes læring er i centrum og årgangene arbejder med 
fleksibelt skema tilrettelagt ud fra målene. Vi prioriterer fælles 
kompetenceudvikling højt på skolen.
Vi er en ambitiøs arbejdsplads med høje forventninger til ele-
ver og til hinanden og et sted med gode arbejdsforhold og en 
positiv stemning blandt kollegaer. 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at ringe til en 
fra ledelsesteamet på tlf. 43735861.

Send eller mail din ansøgning til Strandgårdskolen (strand-
gaardskolen@ishoj.dk), Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj - senest 
torsdag d. 23. maj. Vi holder åbent hus og rundvisning for 
alle interesserede torsdag d. 15. maj kl. 14-15.30. Vi mødes 
kl. 14 i hus R i personalerummet. 

Samtaler afholdes i uge 22+23. Alle stillinger er i udgangs-
punktet fuldtidsstillinger med ansættelse fra næste skoleår. 
Løn efter gældende overenskomst.

Se meget mere om os på vores hjemmeside: 
www.strandgaardskolen.skoleintra.dk 

 

141958 p42-57_FS0914_Lukkestof.indd   48 02/05/14   14.18



f o l k e s k o l e n  /  0 9  /  2 0 1 4  /  49 

Trives du i et udviklingsorienteret læringsmiljø, og har du en naturlig 
søgen efter at være medskaber af værdifulde og realistiske løsninger, 
hvor formålet konsekvent er rettet mod kerneopgaven? Så er det dig, vi 
søger pr. 1. august 2014 til en af følgende fi re ledige stillinger på Solvang-
skolen i Farum:

• Profi l 01: 1. årg.: 
Du har linjefag i matematik og idræt (drenge) og gerne musik og/
eller andre relevante fag i indskolingen.

• Profi l 02: 4. årg.: 
Du har linjefag i matematik, håndværk & design (sløjd) og andre 
relevante fag på mellemtrinnet. Også gerne tysk eller fransk.

• Profi l 03: 5. årg.: 
Du har linjefag i håndværk & design (håndarbejde), matematik og/
eller dansk, billedkunst eller andre relevante fag på mellemtrinnet. 
Også gerne tysk eller fransk. 

• Profi l 04: 7. årg.: 
Du har linjefag i fysik/kemi, matematik og gerne geografi  og andre 
relevante fag for udskolingen.

Den understøttende undervisning vil være en del af alle de fi re profi ler 
enten som faglig fordybelse, lektiecafé eller kompetencefag/valgfag.

Solvangskolen er en tresporet afdelingsopdelt skole med ca. 700 elever 
og 70 lærere/pædagoger. Skolen ligger ca. 10 minutters gang fra Farum 
Station tæt ved grønne områder og gode idræts- og sportsfaciliteter. 
Skolen er præget af et højt fagligt niveau, ressourcestærke elever og 
forældre. På Solvangskolen vil du på alle årgange møde et funktionelt 
team af engagerede lærere og pædagoger, der vægter teamsamarbejdet 
højt, og hvor fælles forberedelse og planlægning med fokus på hold-
deling, fl eksibilitet og kreativitet vægtes. 

Klik ind på furesoe.dk/job og læs mere om, skolens vision og målsætning, 
og hvordan vi griber arbejdet omkring opgaveløsning i folkeskolen an i 
Furesø Kommune.

Spørgsmål?
Kontakt skoleleder Andreas Hundesbøll (profi l 01), afdelingsleder 
mellemtrinnet Mikkel S. Nielsen (profi l 02-03) eller Jeppe Bonde, 
afdelingsleder udskolingen (profi l 04) på tlf. 7235 7480.

Ansøgningsfrist: Mandag den 26. maj. 

Læs mere, og søg jobbet på furesoe.dk/job

Nye lærere til Solvangskolen 
– start kommende skoleår

Fo
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 Lærerstillinger 

ni lærere til otte stillinger plus et barselsvikariat

En gruppe lærere ønsker at gå ned i tid samtidig med, en anden gruppe lærere 
går på pension. Det er derfor vi pludselig har brug for så mange lærere. 
 
Vi er midt i fagfordelingen, så de ønskede fag er vores udgangspunkt i vores 
samtale med dig. For alle skemaer kan der også være timer i fordybelsesmo-
dulet.
Der er tre ledige skemaer i indskolingen, to på mellemtrinnet og tre i udskolin-
gen. Barselsvikariatet løber fra den 1. august 2014 til den 30. juni 2015. Ti-
merne er fordelt i 7. og 9. klasse.
 
Mere information
Se hele annoncen på jobnet.dk. Du kan også ringe til skolens ledelse på 36 37 
83 00, hvis du vil vide mere. Ansøgningsfrist: 22. maj 2014.

Læs hele opslaget på rk.dk

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, reli-
gion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels-
ordning med gratis motionsfaciliteter samt en sundhedsordning med fysioterapi, helbredstjek 
og massage. 

Nyager skole søger 

Idrætsefterskolen Klintsøgaard er en skole for 108 elever på 10. klassetrin. 
Vi er 20 engagerede og hjælpsomme medarbejdere, heraf 12 fuldtidsansatte lærere.

Vi søger en lærer, der 
• kan undervise i tysk og gerne andre af skolens boglige fag
• måske kan byde ind på et eller flere af skolens idrætslige linjefag
• har lyst til at stå for spændende valgfag
• har humor og et positivt livssyn, samt er god til at samarbejde
• har lyst til at arbejde med unge og engagere sig i forskellige opgaver 
  - kontaktlærerfunktion, weekendarbejde, tilsyn, etc.

Vi tilbyder:     
• særdeles god mulighed for medindflydelse, fleksible arbejdsforhold
• velfungerende elever, gode og engagerede kolleger
• smuk og naturskøn beliggenhed 200 m. fra Kattegat
• en velfungerende efterskole med god økonomi

Det er vores hovedsigte, at medvirke til udviklingen af aktive og positive unge, at 
styrke deres selvværd, selvtillid og evne til selvstændig vurdering samt fremme deres 
demokratiske holdning.
Vi lægger vægt på, at eleverne udvikler deres samarbejdsevner, viser åbenhed og 
tolerance og medvirker aktivt til opbygning af fællesskabet.
Vi henviser endvidere til skolens hjemmeside: www.klintsoegaard.dk

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Ansøgningsfrist er: 20.05.2014
Ansøgningen, vedlagt dokumentation for uddannelser, sendes til Idrætsefterskolen 
Klintsøgaard pr. mail: kontor.343303@klintsoegaard.dk

Besøg på skolen aftales med Olav Raahede på telefon nr. 21781858,  eller pr. mail: 
olav@klintsoegaard.dk

søger 1 lærer 
pr. 1. august 2014
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STILLINGER

AARHUS.DK/JOB

Vær med
til at gøre en forskel

BØRN OG UNGE

AKT MEDARBEJDER TIL PPR 
OG SPECIALPÆDAGOGIK
Kunne du tænke dig at blive en del af AKT teamet i PPR og Spe-
cialpædagogik i Aarhus Kommune? PPR og Specialpædagogik i 
Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en AKT medarbejder med 
tiltrædelse den 1. august 2014. 

Se det fulde stillingsopslag på www.aarhus.dk/da/job

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til PPR le-
der Magdalene Svendsen, tlf. 29 61 58 88.

Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Der vil blive 
indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelse. 

Ansøgning sendes elektronisk til PPR og Specialpædagogik, att. 
pædagogisk chef Jan Kirkegaard, på e-mail: kv@aarhus.dk

Ansøgningsfrist: Fredag den 23. maj 2014, kl. 12. 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag den 13. juni 
2014. 

STILLINGER

AARHUS.DK/JOB

Vær med
til at gøre en forskel

BØRN OG UNGE

PSYKOLOGER TIL PPR 
OG SPECIALPÆDAGOGIK
PPR og Specialpædagogik, Børn og Unge, Aarhus Kommune, sø-
ger et antal medarbejdere til både faste og tidsbegrænsede psyko-
logstillinger med tiltrædelse den 1. august 2014 (uddannelse som 
cand.pæd.psych., cand.psych., eller cand.pæd.pæd.psych.).  

Se det fulde stillingsopslag på www.aarhus.dk/da/job

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til PPR-le-
der Magdalene Svendsen, tlf. 2961 5888 eller sektionsleder Helle 
Suder, tlf. 2338 0155.

Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Der vil blive 
indhentet straffeattest og børneattest forud for ansættelse. 

Ansøgning stiles til PPR og Specialpædagogik, att. pædagogisk 
chef Jan Kirkegaard og sendes pr. e-post til: kv@aarhus.dk
 
Ansøgningsfrist: Fredag den 30. maj 2014, kl. 12. 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25 og 26. 

 Specialstillinger 

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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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

Vibenshus Skole, københavns kommune

Skoleleder med ambitioner

§ ansøgningsfristen er den 14/05/14

Net-nr. 11202

Solvangskolen, furesø kommune

Skoleleder til Solvangskolen – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 12/05/14

Net-nr. 11226

Tikøb Skole, Helsingør kommune

Tikøb Skole søger ny skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 27/05/14

Net-nr. 11214

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleleder ved Ejderskolen

§ ansøgningsfristen er den 19/05/14

Net-nr. 11195

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleleder ved Jens Jessen-Skolen

§ ansøgningsfristen er den 19/05/14

Net-nr. 11196

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleleder ved Jernved Danske Skole

§ ansøgningsfristen er den 19/05/14

Net-nr. 11197

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleleder ved Vyk Danske Skole

§ ansøgningsfristen er den 19/05/14

Net-nr. 11198

University College Sjælland, Vordingborg kommune

Konsulenter til Center for Undervisningsmidler 

§ ansøgningsfristen er den 26/05/14

Net-nr. 11206

fontana Skolen STU, københavns kommune

Ny kontaktperson/underviser søges

§ ansøgningsfristen er den 15/05/14

Net-nr. 11225

PPr Gladsaxe, Gladsaxe kommune

Tale-høre-lærer i Gladsaxe Kommune

§ ansøgningsfristen er den 19/05/14

Net-nr. 11215

børne- og Ungdomsforvaltningen, københavns kommune

Udviklingskonsulent til Københavns skoler

§ ansøgningsfristen er den 15/05/14

Net-nr. 11205

Petersmindeskolen, Vejle kommune

Dansklærere og matematiklærere

§ ansøgningsfristen er den 14/05/14

Net-nr. 11219

fladså Privatskole, Næstved kommune

Børnehaveklasseleder søges

§ ansøgningsfristen er den 26/05/14

Net-nr. 11222

Piareersarfik - vejlednings- og uddannelsescenter, Grønland

Projektleder

§ ansøgningsfristen er den 09/05/14

Net-nr. 11199

Skoleafdelingen, Svendborg kommune

Konsulent og administrativ medarbejder 

§ ansøgningsfristen er den 20/05/14

Net-nr. 11229
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aabybro efterskole, jammerbugt kommune

1-2 gymnastiklærere

§ ansøgningsfristen er den 09/05/14

Net-nr. 11144

Løjtegårdsskolen, Tårnby kommune

Bliv lærer på den dejligste skole!

§ ansøgningsfristen er den 27/05/14

Net-nr. 11212

Holbæk kommune

Kan du danne skole?

§ ansøgningsfristen er den 12/05/14

Net-nr. 11213

den Lille Skole, Gladsaxe kommune

Lærer til »Den lille Skole« i Bagsværd

§ ansøgningsfristen er den 19/05/14

Net-nr. 11188

Tune Skole, Greve kommune

Lærer til Tune Skole

§ ansøgningsfristen er den 14/05/14

Net-nr. 11228

fladså Privatskole, Næstved kommune

Lærere søges til Fladsåskolen

§ ansøgningsfristen er den 26/05/14

Net-nr. 11221

Marievangsskolen, Slagelse kommune

Pædagogisk afdelingsleder for udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 15/05/14

Net-nr. 11218

raklev Skole, kalundborg kommune

Raklev Skole søger lærer 

§ ansøgningsfristen er den 23/05/14

Net-nr. 11227

rungsted Skole, Hørsholm kommune

Rungsted Skole søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 12/05/14

Net-nr. 11193

Sjælsøskolen, rudersdal kommune

Lærerstillinger i udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 15/05/14

Net-nr. 11220

Stillinge Skole, Slagelse kommune

Stillinge Skole søger 3 lærere 

§ ansøgningsfristen er den 12/05/14

Net-nr. 11186

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 på Den lille Skole i København

§ ansøgningsfristen er den 28/05/14

Net-nr. 11165

Hansenberg, kolding kommune

Folkeskolelærere til 10. klasse

§ ansøgningsfristen er den 19/05/14

Net-nr. 11210

Institut Sankt joseph, københavns kommune

Lærer pr. 1. august 2014

§ ansøgningsfristen er den 21/05/14

Net-nr. 11239

Laursens realskole, aarhus kommune

Lærerstilling på Laursens Realskole

§ ansøgningsfristen er den 23/05/14

Net-nr. 11224

brejning efterskole, Vejle kommune

2 Lærere søges til Brejning Efterskole

§ ansøgningsfristen er den 19/05/14

Net-nr. 11230

Parkskolen, Struer kommune

Lærere til Parkskolen i Struer

§ ansøgningsfristen er den 12/05/14

Net-nr. 11216

141958 p42-57_FS0914_Lukkestof.indd   52 02/05/14   14.18



f o l k e s k o l e n  /  0 9  /  2 0 1 4  /  53 

romantisk 
sommerhus m/udsigt 
Kalundborg fjord
sommerhus 90 m2 / 6 
sovepladser. soveværelse 
m/ dobbeltseng, gæste-
værelse m/dobbeltseng, 
stue M/sovesofa. mm,
telefon: 29903697 
skipperlinien.dk

romantisk og højtbel 
bolig på slot i sydfrank
Bolig m 2 gode db vær og 
balkon m storslået udsigt 
over bjerge, vinmarker og 
flod. Autensitet, enkelt-
hed og ro. 
telefon: 27516550

sommerhus i 
snogebæk Bornholm
Havudsigt fra begge eta-
ger og den bedste bade-
strand. Hus 78 kvm, max 
5 personer, 4000 kr  - 
uge 28, 29, 31, 32.
telefon: 40212005

sommerferie på 
Bornholm
skønt svensk træhus i 
udkanten af Rønne, tæt 
på skov og strand, udlejes 
i ugerne 27, 29 og 30. 

telefon: 30181735

oplev Krakow - 
lejlighed i centrum
skøn lejlighed i stille gade 
midt i pragtfuld by. 2 stuer,  
6 sovepl.,  fra 200 kr/dag. 
Billige fly kbh/Billund.
telefon: 59471766 
krakowcity.dk

12 pers. idyl midt i 
nationalpark Vadehavet
stråtækt idyl tæt på Ribe 
Mandø og Rømø. Masser 
af plads til 12 pers. stor 
dejlig grund. se hjem-
meside.
telefon: 60198492 - 40811133 
rahede.mono.net

Vesterhavs 
Poolsommerhus
12 pers 5 soverum pool, 
spa, sauna. Pris uden for 
ferier pr. uge kr. 3.500,- 
Week-end kr. 2.500,-. 
Tlf. 25132631
telefon: 25132631

Ugenert fjordudsigt 
sallingsund v. Mors
lyst sommerhus 105 m2 
1. række. 7 sovepladser, 
3 værelser stue m/åbent 
køkken. 
kr. 3.200,- ugt. + for-
brug.
telefon: 26358655 
www.janmaxen.dk

Hyggeligt feriehus 
i Øster Hurup
66 kvm. til 4+2 personer, 
50 meter fra børneven-
lig strand, med havudsigt 
og i tilknytning til ferie-
center. 
telefon: 28570199

Ø-ferie, Danmarks 
skønneste ø, FUr
På stor smukt beliggende 
naturgrund med vandud-
sigt er dejligt sommerhus 
til leje. Der er 300 meter 
til stranden. 
telefon: 51491524 el. 
64422305

sommerferie på 
Bornholm
Hyggelig lejlighed  30 m 
fra sandvig strand udle-
jes. fra solrig balkon ud-
sigt over klipper/hav. fri 
internet. 
telefon: 20735046

sverige – Halland
Rødt helårs træhus på 
stor grund lejes ud i hele 
uger. Tæt på lagan og 
Markaryd. 6 sovepl. for-
delt på 3 værelser....
telefon: 56820399 / 
31506048

sommer i svendborg
lækkert hus i svendborg 
midtby udlejes i uge 28 
og 29 tæt på alt. ring for 
billeder. min 6 senge-
pladser 
telefon: 20433362

Arrild Ferieby, 
sønderjylland
Dejligt hus 6-8 pers. med 
opvaskemaskine. Roligt 
beliggende med gåaf-
stand til svm.hal, tennis, 
golf, fiskesø mm.
telefon: 61553215/ 56286727 
www.draabys.dk

Familieferie i 
penthouse Frb/Kbh
lys lejl. i 2 plan til rolige 
gæster. 137 kvm. 4 pers. 
eller børnefamilie 3500 
pr. uge 
telefon: 29433914

Bornholm Hammerhavn/
opal søen/sandvig
spetakulær belig. hus 
4-5 sovep.,150 kvm., 
ugenert have, 2 min gang 
til hav eller søer fra 4.500 
til 6.500 
telefon: 31726169

sommerferie i hus og 
have i København
Hus med have udle-
jes i uge 29+30+32 
(også uge 18 !). lege-
pladser, indkøb, fri par-
kering. 3900/uge nils 
40309323
telefon: 40309323

sommerhus i ebeltoft
lille sommerhus belig-
gende 20 meter fra vand-
kanten i ebeltoft udle-
jes. se huset på kystve-
jen121.dk.
telefon: 21643506 
www.kystvejen121.dk

Panoramaudsigt 
over Berlin
lækker lejlighed, 2-6 
pers, supercentral belig-
genhed, Rosenthaler Pl. 
i Mitte/Prenzlauer Berg, 
10% rabat maj/juni
telefon: 20410785 
www.berlinferie.org  

Ferie i hjertet af KBH 
- 3 min.  fra tivoli
skøn lys og stor lejl. cen-
tralt på Vesterbro. Består 
af 4 vær. med i alt 5 (7) 
sovepl. Udlejes i uge 29 
og 30.
telefon: 22362105

sommerferie i silkeborg
Dejligt hus ved lyså ud-
lejes i 13 dage fra 5. juli. 
4 sovepladser. 4.500kr. 
www.nikolajsen-net.dk
telefon: 21353602 
www.nikolajsen-net.dk

sommerhus/hus i 
Fjellerup strand
Dejligt hus med plads 
til 4-5 pers. Udlejes i 
uge 27-32. Pris 3.500-
4.000 kr
telefon: 42243640

sommer i  svendborg
Helt ny lækker 110 m2 lej-
lighed  i svendborg  (Tan-
kefuld). ligger ved skov 
tæt på by og strand. 4 
sovepladser ...
telefon: 60897503

Bo midt i nationalpark 
Vadehavet.
lej en hyggelig, restaure-
ret marskgård og oplev ro, 
fred og natur.
telefon: 25305891/ 21416151 
www.marskgaard.dk

1864, Dybbøl banke, 
gendarmstien.
ferielejlighed, Broager. I 
naturskønt område tæt 
ved sønderborg og flens-
borg. se http:// ferielejlig-
hed.bebjpp.dk
telefon: 27130784 
ferielejlighed.bebjpp.dk

Præstø - sydsjælland
Byhus 8 - 10 pers, uge 
28 og 29, sydvendt ter-
rasse, hyggelig stem-
ningsfyldt by og havne-
miljø, børnevenlig strand
telefon: 29421534

Ferie Farum rækkehus 
billigt  3. - 19. juli
Rækkehus i farum Øst 
tæt på furesøen. seks 
sovepladser.  1800/uge  
inkl. pasning af søde katte 
og  blomster/græs.
telefon: 61680470

sommer i Århus c
lys, hyggelig 5.vær.stue-
lejlighed (150 m2/5-6 
sovepladser/børnevenlig)
på frederiksbjerg, udlejes 
i uge 27,28,29,30
telefon: 20657724

4 vær. lejl. Frb. c. 
udlejes i uge 27 og 28
Dejlig lys lejlighed 10 min. 
gang fra Tivoli og Råd-
huspladsen. Pris: 4000 
pr. uge incl. strøm. Depo-
situm 2000 kr.
telefon: 53 63 98 28

Ødegårdsferie i 
nV Blekinge
klassisk svensk ødegård 
fra 1896. 109 m. sove-
vær. til 8 personer. køk-
ken, brændekomfur. WC, 
brus og opholdsstue
telefon: 53539335 
FB-gruppe: Ødegården i Åmma, 
Kyrkhult

charmerende 
sommerhus i vandkanten
fantastisk beliggen-
hed 10 m fra vandet ved 
Havnsø strand, udle-
jes alle forårs-ferier samt 
sommerugerne 32+33
telefon: 22166867 
www.bricksite.com/sommer-
husihavnsoe

Dejlig 5 V lejlighed i 
hjertet af Vesterbro
Vi udlejer vores skønne og 
børnevenlige 5-værelses 
lejlighed, i hjertet af ve-
sterbro i uge 28 og 30. 
telefon: 28783484

Flensborg Fjord - 20 
m til egen strand!
ferielejlighed m stor-
slået panorama udsigt 
4-6 pers 80m2. Græn-
sen 10km. Bade, fiske & 
vandre muligheder. Gra-
tis WIfI
telefon: 40313306 
www.20metertilvandet.dk

småland-sverige 
charmerende og 
hyggeligt
Velholdt 100 m2 hus i lys-
ning i skoven, 300 m fra 
sø. Tremmeseng, vaske-
maskine, barnestol, cyk-
ler. 3500+el
telefon: 20829708 / 
56725482 
www.123hjemmeside.dk/
sverigeshus

naturferie, gudenådalen, 
kano, fiskeret
feriehus, stor  grund vel-
egnet til familietræf, evt. 
camping. 7 sovepl. Bål-
plads, legeplads. Husdyr 
/aftale. 
telefon: 26702665 
www.123hjemmeside.dk/
Feriehus-gudenaaen/

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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Dejlig, lys familielejl. 
på nørrebro, 124 m2

fam.venlig 4-vær. Ro-
lige omgivelser, 10 min til 
Rådhuspl., gratis parke-
ring, Uge 27, 28, 29, 30. 
4000 kr pr uge...
telefon: 21928882

Provencevilla - 
middelhavsudsigt
la londe. enestående 
smuk udsigt. Rolige om-
givelser. Velfungeren-
de bolig. Alle faciliteter. 
5573 8131. 
telefon: 5573 8131 
www.provence-valcros.dk

Kikhavn, nordsjælland 
sommer
Hyggeligt bjælkehus på 
stor naturgrund til 4 per-
soner. 5 minutter til ba-
destrand ved kattegat 
Ugepris 4.200kr
telefon: 51922302 
folkeskolen.dk/bazar

Unik villa i løkken sælges
se nærmere på www.
vestkystmægleren.dk - 
sags nr. lHH5870. Ved 
henvisning til folkeskolen.
dk - afslag 50.000 kr.
telefon: 61650390 
www.vestkystmaegleren.dk

Villalejlighed i Helsingør
Hyggelig stuelejlighed i 
ældre ejendom m. ter-
rasse, have og udsigt til 
Øresund udlejes i uge 27, 
28 og 29.
telefon: 28927224

Fur - limfjordens perle
sommerhus ved den flot-
te nordkyst, 5 min fra 
strand. Hus på 65 kvm. 
stue/køkken + 3 sove-
rum. 2700 kr pr. uge + el
telefon: 75883729

sommerhus udlejes 
nordvestsjælland
Hyggeligt sommerhus i 
naturskønt område. To 
huse, med stor solter-
rasse i mellem, tre værel-
ser,  6 pers
telefon: 23688671

100 meter fra 
Vesterhavet
sommerhus med 6 sen-
gepladser ved Tranum 
strand i hyggeligt  som-
merhusområde med 
pragtfuld natur til alle 
sider. 
telefon: 98235046/ 
26875430/29865430 
www.perhyttel.dk

sprogskole på costa 
del sol sælges
Velfung. sprogskole, star-
tet 1991, sælges pgra. 
pension. Danskundv. 1.-9.
kl. med prøveret. eng. - 
og spanskundv.
telefon: 36948207 
www.bonanova.com

sommerhus på orø 
isefjordens Perle
5 min. fra badestrand. 
skønt  sommerhus. Per-
fekt op til 6 pers.kr. 
3000,- pr uge. se fotos: 
www.artbag.dk/oRoe/
telefon: 23320751 
www.artbag.dk/oroe/

Andalusien. gualchos
Charmerende byhus med 
internet og klimaanlæg. 
solterrasse.Centralt be-
liggende i byen. se mere 
på hjemmesiden.
telefon: 0045 21 75 47 74  
www.gualchos.net/www.
sydspanien.eu

Aalbæk v/skagen. lille 
Hund oK. Fri internet
nær strand. skønt 
kalmarhus til MAX 
5 pers. i 3 vær. Ring 
61795640/98425640 
-eller verben@post.te-
le.dk
telefon: 98425640-61795640 
verben@post.teledk

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. e-mail: kir-
sten@sefeld.nu
telefon: 29912264

sommerhus på samsø
lyst sommerhus 67 m2 
tæt ved Mårup Øster-
strand udlejes. 3 værelser 
med 2 sovepladser. 
telefon: 24469040

stressfri zone på ømø 
med havudsigt.
lækker og smagfuld fe-
riebolig i Havneby på den 
skønne ø Rømø. Velvære 
og havudsigt.
telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

sommerhus - 
Vesterø  - læsø          
stort sommerhus nær 
strand ledig i uge 26 og 
27. Uden for højsæsonen 
udlejes også i halve uger 
telefon: 86912326 / 
40385642 
www.klokkeblomstvej13.dk

sommer på Møn - 
Ulvshale strand
natur, kultur, strand og 
skov i gåafstand. 6 sove-
pladser, 2 terrasser, stor 
have. 3500 kr. pr. uge 
alt inkl. 
telefon: 60101035

stort fritidshus i 
nordby på samsø
Hyggeligt fritidshus midt 
i nordby nær gadekæ-
ret, en dejlig badestrand 
og nordby bakker. pris: kr. 
4.000,-
telefon: 20162295

skønt, stort fritidshus, 
midt-Blekinge
Udlejes perioden 15/4 - 
15/10, undt. uge 26,28, 
30. 8 senge 4 sovevær. 
Plads til 2 fam. 4000 kr/
uge + elforbrug...
telefon: 39561237 / 51242014 
www.feriehusiblekinge.dk

sommer i det 
grønne Valby
stor lys 2 vær.(75 m²) 
med altan. soveværelse 
og mulighed for opred-
ning/luftmadras i stue. 
Uge 26-33.  2.500/uge
telefon: 51940431

nær rom-fantastisk 
panoramaudsigt 
Unik 1600-tals lejlighed 
på 124 m2, i charmerende 
bjergby. Plads til 6 per-
soner. ledig i uge 30 og 
efteråret. 
telefon: 61376860 
www.close2rome.com 

stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge.  se 
www.competa.dk
telefon: 20781416 
www.competa.dk

sverige, Värmland, villa 
100 m fra Klarälven.
8-10 pers. 4 vær. Midt i 
flot natur. kun familier. 
Pris kr. 3500,- pr. uge + 
forbrug. Mail loloja58@
gmail com
telefon: 20257026

Københavnerlejlighed 
til leje i to år
Hyggelig lys etværelses 
lejlighed med praktisk 
køkken og bad, solrig al-
tan og stort kælderrum 
udlejes pr.1. juli.
telefon: 26703031

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. e-mail: aase.
larsen4@gmail.com
telefon: 31724775

sommerhus i Bakkebølle, 
Vordingborg
Dejligt træsommerhus på 
80 m2,beliggende 400 
M fra strand i naturskøn-
ne omgivelser. stor syd-
vendt terrasse. e-mail: 
Dorte@kern.com
telefon: 50934016

rubrikannoncer

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

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

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

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 
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Storbyer
I Europa  

– direkte fra skolen

"BUS FOR JER SELV"

Pris v/48 deltagere

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Amsterdam 5dg/3nt  fra kr. 1.165,-

Berlin 5dg/2nt  fra kr.     930,-

Bruxelles 6dg/3nt  fra kr. 1.535,-

Hamburg 5dg/4nt  fra kr. 1.255,-

Krakow 6dg/3nt  fra kr. 1.660,-

Paris 6dg/3nt  fra kr. 1.830,-

Prag 6dg/3nt  fra kr. 1.215,-

Cesky Raj 6dg/3nt  fra kr. 1.620,-

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

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

IF N A L C A L L

BRUXELLES | 6 dage med bus fra kr.

1.998,-

1.498,-

Check ind i kampen om de bedste pladser og de laveste 
priser. Uanset om I rejser i forsommeren eller efteråret 
2014, så er det nu, der skal bestilles tilbud.

Test os! Det skader aldrig at få en ”second opinion” - du 
får selvfølgelig et tilpasset, gratis og uforpligtende tilbud. 
Gå ind på www.alfatravel.dk/finalcall og læs mere. Når du 
bestiller tilbud, deltager du i lodtrækningen om en lækker 
Ipad. 
 
AlfA Travel er ekspert i skolerejser, og så er vi et af de få pri-
vatejede, danske og uafhængige rejsebureauer. Vores største 
force er vores erfarne medarbejdere, som er din genvej til 
gode rejseoplevelser!Jette Brinch Vestergaard har mere end 25 års erfaring med 

skolerejser, og er din ekspert i skolerejser til fx Paris og 
Bruxelles. Ring GRATIS på 80 20 88 70 for en uforpligtende 
snak eller et uforpligtende tilbud. 
Se alle rejser på www.alfatravel.dk.  

VIND EN IPAD mini
 www.alfatravel.dk/finalcall

Ring GRATIS 

80208870

PARIS | 5 dage med fly fra kr. 

alfa-folkeskolen_Prag_febr14.indd   1 4/4/2014   9:48:06 AM

Billige studie- og grupperejser

Kontakt Mette Søby   
på tlf: 46 91 02 49
group@team-benns.com

Edinburgh med fly 5 dage/4 nætter på hotel . . . . . . fra kr. 1.970,-
London med DFDS 6 dage/3 nætter på hostel . . . fra kr. 1.440,-
Barcelona med fly 5 dage/4 nætter på hostel . . . . fra kr. 2.360,-
Berlin med rutebus 4 dage/3 nætter på hostel . . . . . . fra kr. 715,-
Prag med egen bus 6 dage/3 nætter på hotel. . . . fra kr. 1.245,-

Top 3 Istanbul:  
1. Møde med Imam  2. Skolebesøg  3. Møde med det politiske parti HPD

 2.225,-
pr. person

6 dg/5 nt med 
fly + hotel 

Istanbul 
fra kr.

Mød os på
facebook.com/TeamBenns

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 22. maj

Inklusion af psykisk sårbare unge
Hvordan styrker vi overgangen og 
fastholder de unge i ungdomsuddannelserne?

En konference udarbejdet af Uddannelsesforbundet i samarbejde med  
Danmarks Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Psykiatrifonden og UU-København

Rabat ved tilmelding inden 18. maj. Link: http://www.conferencemanager.dk/sorbareunge2014

10. og 11.
september

2014
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Sommertilbud til 
DLF medlemmer

Tilbuddet gælder fra 16. juni 2014 til 16. august 2014 

En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark.

Se mere på sinatur.dk

Overnatning i unikke rammer
Sinatur hotellerne har en helt særlig atmosfære og

en unik beliggenhed midt i eller tæt på naturen. Lige nu har vi et 
 sommertilbud til DLFs medlemmer, hvor du får overnatning, 

en dejlig morgenbuffet og en lækker 2-retters menu eller grill eller buffet.

510,- 
Pr. person ved min. 2 overnatninger fra

Pr. overnatning

Hotel Skarrildhus

Hotel Haraldskær 

Hotel Sixtus

Hotel Gl. Avernæs

Hotel Storebælt

Hotel Frederiksdal

kilroygroups.comgør studierejsen en klasse bedre

Faglige
besøg

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

Prisen er pr. person i flersengsværelse på hotel/hostel

Andre rejsemål:  
Paris,egen bus, 6 dg/3 nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 1.765,-
Madrid, fly 5 dg/4 nt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 2.295,-
Budapest, egen bus, 6 dg/3 nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 1.545,-
Prag, fly, 5 dg/nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 1.525,-
Rom, fly 5 dg/4 nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 2.335,-

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

Forslag til studiebesøg i Amsterdam: · Ajax Museum, 
· Kanal rundfart · Anne Franks hus

SKOLEREJSE TIL
amsterdam  

1.735,-4 dage/3 nætter
fly + hostel, 
fra kr.

Faglige 
kompendier

tryghed & 
sikkerhed 

erfarne 
konsulenter

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

Følg med og deltag i debatten på
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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. 10  2. maj 12. maj 22. maj
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 – 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: Bo Tornvig
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Lærerne svigter ubevidst en gruppe elever, når de undlader at give  
tydelig feedback på elevernes forkerte eller utilstrækkelige svar.  

Det konkluderer Anna-Vera Meidell Sigsgaard i sin ph.d.

Javel, hr. lærer
Lærere fra England på besøg 
i Silkeborg overraskede over 
danske elevers disciplin.
Side 34

OK-Krav: Tryghed
Ud over løn er tryghed et 
vigtigt forslag til krav 
op til Overenskomst 2015.
Side 6

duel på Tid 
To lærere fra nabokommunerne 
Rudersdal og Lyngby-Taarbæk 
om vidt forskellige arbejdstider.
Side 28

PÅ FAGLIG OPDAGELSESREJSE I ZAMBIA
Spændende, ny fortælling af Ida-Marie Rendtorff er den røde tråd i tre 
skalérbare og varierede forløb. Høj faglighed. I år mange nyheder.
INTROPRIS 249 KR. Bestil på u-landskalender.dk

Dansk og natur/teknik * 30 elevbøger * 2 lærervejledninger * DVD: Nørd i Zambia og  
mange temafilm * Masser af opgaver og læring på app, på web og i klassen

IDA-MARIE RENDTORFF

  GEPARD-DRENGEN
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Giv eleverne  
klar besked 

S i d e  1 4
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a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

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

Så kan de lærer det / 59

Vigtigt at kunne 
sætte grænser 
over for sin  
familiepsykolog

skole har succes med ny »break 
your own device«-strategi

Det er af største væsentlighed at 
kunne sige klart og tydeligt fra over 
for sin familiepsykolog, hvis man 
har en af dem, der er parat til at 
gøre hvad som helst for at få op-
mærksomhed. Det mener et flertal 
af familier. 
     »Hvis man ikke sætter grænser, 
vil mange familiepsykologer udvikle 
uhensigtsmæssige reaktionsmøn-
stre«, mener et familiemedlem. 
»Og der er det altså børnenes og 
forældrenes opgave at sige stop. 
Hvis ikke man for-
mår at melde klart 
ud, kan det ende 
med, at ingen gider 
være sammen med 
vedkommende. Og 
så har man faktisk 
svigtet sin familie-
psykolog«.

En centralt placeret skole har den seneste tid haft succes med en ny fortolkning af 
det såkaldte BYOD. »Ja, vores break your own device-strategi går ud på«, fortæller en 
stolt it-ansvarlig, »at eleverne selv medbringer deres egen computer hjemmefra. Og så 
ødelægger de den her. På den måde undgår vi som skole at bruge en masse resurser 
på udstyr, som alligevel ikke lever op til elevernes krav til modstandsdygtighed«. Han 
fortsætter: »Også ud fra et differentieringsperspektiv giver ordningen mening, efter-
som nogle jo erfaringsmæssigt smadrer mere end andre«.

Skoleleder:  
Høreværn er  
almindeligt i moderne  
undervisning.

Skoleleder:  
H Ø R E VÆ R N  E R 
A L M I N D E L I G T  
I  M O D E R N E  
U N D E R V I S N I N G !

Resultat af  
afstemning om  
ny formand for  
Matematiklærer- 
foreningen  
offentliggjort med 
tre decimaler.

Pornofilter tømt.

It-vejleder helt  
fjantet med det  
der Google.

Arbejdshæfte med fokus 
på at læse, skrive og stave 
i sammenhæng. Eleverne 
guides i at forberede, skrive 
og tjekke egen tekst og ud-
fordres undervejs i at lege 
og eksperimentere med 
staveregler, sprog og op-
bygning.
– TIL 4. KLASSE

dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010

NYE UDGIVELSER fra Dansklærerforeningens Forlag.
Gode materialer af høj kvalitet til indskoling, mellemtrin og udskoling.
Ny inspiration til din undervisning, dine elever og dig selv!

EKKO-SERIEN

Ny fi ktionsserie der 
kobler fi ktion og 
fakta. Her kan elever-
ne opleve ekkoet fra 
fortiden fortalt som 
fi ktion og underbygget 
af fakta. De første to 
bøger i serien hedder 
Luremine og Randulf.
– TIL 6.-10. KLASSE

AF ELLEN HOLMBOE

STJERNESKUD 4 
UTROLIGT, 
MEN SANDT?
AF GRETE BORREGAARD

HELT NYE UDGIVELSER FRA 
DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

OTTO OG LEA

Læsebogen lader eleverne træne 
lyderingsstrategier og rummer 
små gætteopgaver samt simple 
læseforståelsesopgaver. 
Sikrer træning af afkodningsstra-
tegier og rummer charmerende, 
lydrette og fortællende historie 
om de to venner Otto og Lea. 
– TIL 1. KLASSE

AF CHARLOTTE KARREBÆK

AF OSKAR K

En anderledes litteraturhisto-
rie. Oscar K. giver sit belæste, 
beåndede og bærbare bud på den 
danske litteraturs historie, skabt 
som den er af tyvegods fra alle 
tiders og alle steders forfattere, 
fi losoffer, videnskabsfolk og 
udøvere af andre kunstarter.
– TIL ALLE LITTERATUR-
INTERESSEREDE

BÆRBAR DANSK 
LITTERATURS HISTORIE 

SÆT LÆSESPOR 2 DYRK DANSK 
DERUDE

Sæt læsespor 2 sætter fokus 
på læseforståelsesstrategier og 
den del af den faglige læsning 
der omhandler sagtekster. 
Forfatterne har netop modtaget 
Politikens Undervisningspris 
– TIL 7.-10. KLASSE

Inspirerende lille bog om ude- 
skolens oplagte muligheder for 
en engagerende og gedigen 
danskfaglig udeundervisning. 
Her er skarpe pointer til hvor-
dan danskfaget aktivt kan være 
med og fi nde sin egen identitet 
i udeskoleundervisningen.
– TIL GRUNDSKOLELÆRERE  
OG LÆRERSTUDERENDE

AF METTE TEGLERS

AF JENS RAAHAUGE

OTTO OG LEA

KØB 
BØGERNE VIA 
DANSKLF.DK/

BUTIK
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K
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alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Fulddækkende digital danskundervisning

iLitt.dk og iSkriv.dk til overbygningen er Alineas temaportaler 
til undervisning i skriftlig dansk og til litteratur-og medieunder-
visningen. De repræsenterer hver for sig to hovedområder inden 
for danskfaget, og bruger du dem sammen, opnår du en stort set 
fulddækkende digital danskundervisning.

iSkriv.dk og iLitt.dk er stilladserende læremidler, der struk turerer 
og støtter elevernes læreprocesser. Interaktive opgavebesvarelser 
og assistenter hjælper eleverne til refleksion og faglig fordybelse  
– alt sammen for at kvalificere elev ernes læring og udbyttet af 
den fælles undervisning.

Styrk elevernes læring!
þ	Didaktiserede faglige forløb

þ	Dialogisk undervisning

þ	Stilladserede læreprocesser

Prøvetræning
Både iLitt.dk og iSkriv.dk indeholder 
prøvetræning. 
 

Prøven i dansk retskrivning 
kan trænes i Onlineprøver 
til dansk.

Læs mere på alinea.dk
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