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RefoRmivRig læReR
Efter et indlæg om klasseledelse blev  
lærer Nils Wedel kaldt på Christiansborg.
SIDE 06

HaaRdeR RevseR dPU
Det tidligere DPU skal forske til gavn  
for folkeskolen, siger Bertel Haarder.
SIDE 20

gammeldags sløjd
I gamle dage blev der savet i takt,  
i dag har faget andre facetter.
SIDE 32

På faglig opdagelsesfærd til Myanmar

1.-4. klasse * 30 elevbøger * 2 lærervejledninger * DVD med Nørd i Myanmar 
og temafilm * Nyt elev-website gi’r masser af læring * Dansk og tværfagligt

�Josefine�Ottesen’s spændende fortælling er rød tråd i tre skalérbare 
og varierede forløb. Helt nyt og meget mere fagligt materiale. 
Intropris�249�kr. Bestil på u-landskalender.dk Læs�mere
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gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

Få et gratis klassesæt af 
særtrykket Fandango 7. 
Bestil på Fandango7.gyldendal.dk 
eller scan koden her.

8749

FANDANGO 7

Successen fortsætter i 7. klasse

DANSK

Vinkler på dansk

Giv dine elever glæden ved dansk med Fandango – fagets 

vinkler sat i spil af Danmarks mest populære lærebogsfor- 

fattere. Den bedste moderne ungdomslitteratur, nye vinkler på 

nye medier, et væld af genrer – det hele præsenteret i øjenhøjde 

med eleverne og deres verden.

Fandango 7-9
■ Går i dybden med genrer, teksttyper og udtryksformer

■ Integrerer læsedidaktik og litteraturdidaktik

■ Sikrer, at alle elever er aktive i de faglige processer

■ Inddrager meningsfuld evaluering

■ Bygger bro mellem litteraturarbejde og skriftlig fremstilling

Udkommer medio juli

Se allerede nu hele Fandango 7 på sebogen.dk eller forudbestil 

den på information@gyldendal.dk

280 sider kr. 229,- ex moms
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Tænk hvis det at vælge læreruddannelsen var en åben port til mange spæn-
dende karrieremuligheder inden for feltet børn og undervisning. Man kunne søge ind 
på en fireårig uddannelse lige efter studentereksamen, hvor man lærte grundlæggende 
pædagogik og didaktik af erfarne folk og specialiserede sig i at undervise i bestemte 
fag. Så kunne man gå ud og arbejde som lærer nogle år og så måske specialisere sig 
endnu mere – fordybe sig i et fag i et år eller måske ligefrem læse videre til kandidat i et 
af sine styrkeområder – måske matematik, pædagogisk psykologi eller læsedidaktik. Så 
kunne man få et nyt job med en højere løn og for eksempel undervise nye, kommende 
lærere på læreruddannelsen, uddanne læsevejledere eller arbejde som skolepsykolog 
med at udrede og tilrettelægge den rette undervisning for elever med særlige behov. 

Men hov – var det ikke sådan, det var? Engang. For ikke længere siden, end at der 
stadig er lærere, cand.pæd.er og cand.pæd.psych.er, der kan huske det. De fleste af 
dem er gråhårede nu præcis som tidligere undervisningsminister Bertel Haarder, der 
i dette nummer af Folkeskolen præsenterer sit beslutningsforslag, der kræver lærernes 
universitet tilbage.  

Det kan godt være, at det var gammeldags med en »lærerhøjskole«. Og selvfølgelig 
skal al uddannelse og forskning rettet mod folkeskolen ikke foregå i et lukket kredsløb 
uden med- og modspil fra andre faggrupper eller resten af samfundet og forskningsver-
denen. Men der var og er sund fornuft og logik i at have ét forskningsmiljø med en tæt 
udveksling mellem folkeskolen, læreruddannelsen og den didaktiske forskning.

I årevis har kommunerne med politikernes og lærernes opbakning uden held skre-
get på at få cand.pæd.psych.-uddannelsen tilbage, så der kan ansættes nye skolepsyko-
loger til erstatning for de gamle, der går på pension i disse år. Og i en tid med ekstremt 
fokus på folkeskolen har det tidligere pædagogiske universitet nedlagt de fagdidaktiske 
forskningsmiljøer inden for de forskellige skolefag. Det var her, faglærere kunne vide-
reuddanne sig til de faglige vejledere, som alle er enige om, at folkeskolen har brug for 
– og til undervisere på læreruddannelsen. Den slags undervisere, som de 
lærerstuderende længes sådan efter – nemlig undervisere, 
der selv har stået med opgaven at lære 28 børn at læse eller 
regne. Jo, professionshøjskolerne prøver at holde liv i videncentre, men som  
Haarder påpeger i bladet, bliver der stort set ikke længere uddannet kandidater i 
skolefagene. 

Et verdensomspændende konsulentfirma undersøgte for nogle år siden, hvad  
verdens mest succesfulde skolesystemer har til fælles – og de tiltrækker alle sammen 
de allerdygtigste unge til læreruddannelsen. Det kan muligheden for en kandidatgrad 
hjælpe til. 

f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3  /  3 

Karen ravn,  
webredaktør
kra@dlf.org

»… 40 læringskonsulenter, 
som skal være fødsels-

hjælpere for for eksempel 
en bedre matematikunder-

visning – men hvorfor  
indgår de mange dygtige 
matematikvejledere ikke 

som en del af denne  
strategi?«

bent lindhardt i blogindlæg på netværket  
Matematik

»iPad’en kan skabe  
tryghed, ved at Maria kan 
se, hvad hun har lavet, og 

hvad hun skal lave«.
Julie daugaard i kronik på netværket  

Specialpædagogik 

»Set fra mit synspunkt har 
musikken givet vitaminer 
og liv til min undervisning 

og til hele skolen, og  
derfor er det med blødende 
hjerte, jeg ser til, hvordan 
betingelserne for faget  

forringes«. 
Inger Ubbesen i blogindlæg på netværket  

Musik

Kolofonen er flyttet 
til side 57

Lærernes  
universitet !

Læs om cand.pæd.psych.- 
uddannelsen på side 10 og 
om Bertel Haarders beslut-
ningsforslag på side 9 og 20.
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På eventyr 
i Myanmar

JOSEFINE OTTESEN har skabt 
elevbogens spændende fortælling 
om børneliv i Myanmar (Burma), der 
er den røde tråd i en faglig opdagel-
sesrejse for 1.-4. klasse. Til dansk, 
tværfaglige forløb eller temauge.

Du får bl.a. et litteraturforløb, et forløb om vand og 
saltmarker og et om det buddhistiske Myanmar. Du 
får et nyt, temaopdelt website, hvor eleverne kan 
opleve, researche og bearbejde fakta fagligt ved at 
skabe små fotohistorier via UNI-login.
Eleverne ser i efteråret også Myanmar-temaet på 
DR, i Nørd-film og på den trykte U-landskalender.

•   Dansk, Natur/teknik og kristendomskundskab
•   Klassesæt med 30 flot illustrerede elevbøger, 64 sider
•   DVD: Fire DR-film ”Nørd i Myanmar” og små tema-film
•   Trykt lærervejledning med masser af baggrund
•   Tre engagerende forløb, der er varierede og kan 

skaleres op og ned
•   Lærer-univers online med opgaver og materialer
•   Elev-univers online med fakta og elevproduktion
•   Målrettet trinmålene og udviklet med fagkonsulenter
•   Differentieret læsetræning med fortælling, faktabokse 

og små eventyr

Overskuddet går til børns rettigheder i Myanmar. Dansk 
Flygtningehjælp udgiver et undervisningsmateriale om børns 
rettigheder til 4.-6. klasse

 Bestil 
 klassesæt nu: 

Intropris 249 kr.
Du betaler kun leveringen

u-landskalender.dk

MERE
OpLEVELSE

MERE
FagLIgT

4 /  f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3

6 2014

8. klasse på  
byggepladsen

Samarbejde mellem virksomhed, 
teknisk skole og Herlev Byskole.

skolereformen
»Aktivitetstiden« ud.  

– lærer fik  
klasseledelse på  

dagsordenen.

lærernes universitet 
Bertel Haarder fremsætter  

et beslutningsforslag i  
Folketinget, der skal presse 
DPU tilbage til folkeskolen.

139306 p04-05_FS1013_Indhold.indd   4 17/05/13   14.17



f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3  /  5 

à   Oversigt

Aktualiseret
Lærer fik klasseledelse på  
forhandlingsbordet ...................................../  6
Valgår: Få skoler må lade livet................../  8
DPU skal tilbage til folkeskolen .............../  9

Folkeskolen.dk ..................................../  10

Rapporteret
Elever møder byggepladsens  
virkelighed ..................................................../  14

Interviewet
Haarder: DPU skal være lærernes  
universitet ..................................................../  20

Konfronteret
»Vi har hele tiden været lærernes og  
pædagogernes universitet« ......................./  23

Debatteret
DLF mener .................................................../  26
Læserbreve ................................................../  27

Old School/New School .............../  32

Læserrejse............................................./  34

Ny viden/Spot...................................../  36

Job & karriere ....................................../  41

Ledige stillinger ................................/  42

Bazar ........................................................./  54

Uskolet...................................................../  58

23 32

ny viden
en ny form for be-

handlingstilbud sætter
fokus på primært de 
14-18-årige udsatte.

lærernes universitet 
Bertel Haarder fremsætter  

et beslutningsforslag i  
Folketinget, der skal presse 
DPU tilbage til folkeskolen.

36

Old school/
new school

Træ og frikadeller  
- det handler om sløjd.

»Helt konkret har vi,  
i de to år hvor jeg har  

været dekan, ansat flere 
forskere inden for dansk- 
og matematik- og natur-
fagsdidaktik, og det har  
jeg også talt med Bertel 

Haarder om«.
 

Mette thunø 
Dekan på Aarhus Universitet
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Engelsk  ·  0.-2. klasse

Beginners

Med Pit Stop Beginners synger, leger og 
bevæger eleverne sig og er aktive i mødet
med den allerførste engelskundervisning.

Eleverne får et grundlæggende ordforråd og en be-
gyndende forståelse af det engelske sprog gennem 
lege, sange og andre mundtlige og fysiske aktiviteter.

Pit Stop Beginners består af et sæt elevhæfter med 
små skriftlige opgaver til hvert klassetrin og én lærer-
vejledning, som er fælles for de tre årgange.

Eleverne får lov til at lytte til sproget, til at smage 
på sproget og til at lege med sproget.

Pit Stop Beginners kan bruges, uanset om I starter 
engelsk i 0., 1. eller 2. klasse.

Læs mere og se emnerne på alinea.dk

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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»Aktivitetstid« ud 
af skolereformen

Forhandlingerne om folkeskolerefor-
men er på opløbsstrækningen. Især 
»aktivitetstiden« har voldt parterne 
problemer.

Af et notat, som er udarbejdet af 
Ministeriet for Børn og Undervisning 
på foranledning af Konservative og 
Dansk Folkeparti, fremgår det, at fak-
torforholdet mellem almindelig un-
dervisningstid og aktivitetstid er 1,5.

Undervisningstiden bliver dy-
rere, fordi den kun kan varetages 
af lærere. Selvom undervisningstid 
er dyrere end aktivitetstid, vil de 
borgerlige partier slet ikke have be-
grebet. De vil i stedet veksle tiden til 
ren undervisningstid.

Folkeskolereformen er bundet af 
et forlig, så de borgerlige partier har 
reelt vetoret – derfor har regerin  gen 
for at komme i mål gået med til at 
sløjfe begrebet aktivitetstid. Med 
aktivitetstiden ryddet af vejen er  
der med Dansk Folkepartis Alex  
Ahrendtsens ord kommet »et 
grundlag til at snakke videre på«.

På den ene side af forhand-
lingsfronten står regeringen, som 
kæmper for at bevare reformudspil-
lets indhold i forhold til at skabe en 
anderledes skoledag og til at bevare 
rum og fokus på alternative metoder 
og læringsstile.

På den borgerlige side trækkes 
der i en retning, hvor fagfaglighe-
den bliver indhegnet, og det gøres 
eksplicit, at det er læreren, der står 
for afvikling og evaluering af under-
visningen.

Forhandlingerne er langtfra i mål. 
Denne artikel har haft redaktionel 
deadline fredag den 17. maj. 
esc@dlf.org

Lærer fik klasseledelse  
på forhandlingsbordet 
Dansk Folkepartis mærkesag om ro i klassen blev pludselig til et  
reformudspil om klasseledelse. Det skete, da lærer Nils Wedel havde  
lagt sin vej forbi Christiansborg.

Ro i klassen, det er lige, hvad der er brug for, tæn-
ker lærer Nils Wedel. Han sidder i sin bil og læser 
et læserbrev på b.dk på sin telefon. Det er skrevet 
af undervisningsordføreren for Dansk Folkeparti 
Alex Ahrendtsen, der argumenterer for ro, ram-
mer og regler i undervisningen.

Nils Wedel sender med det samme en kronik 
om klasseledelse, som han lige er blevet færdig 
med at skrive, til undervisningsordføreren. Det er 
en fredag aften ved 19-tiden.

Tre kvarter efter kommer der en e-mail fra 
Alex Ahrendtsen. Kan Nils Wedel komme ind til 
undervisningsordføreren på mandag klokken 10? 
Og kan han omformulere det, der står i kronik-
ken, til nogle konkrete tiltag, som undervisnings-
ordføreren kan tage med til forhandlingerne om 
folkeskolereformen i forligskredsen klokken 13?

Jep, det kan Nils Wedel godt. Mandag møder 
han op på Alex Ahrendtsens kontor med nogle 
punkter: Loven skal forpligte skolelederen på, 
at skolen bedriver god klasseledelse. Loven skal 
forpligte lærerteamene til at udføre klasseledelse, 
og de skal dokumentere, at de gør det. Skolen 

skal gennemføre obligatoriske kurser i god klas-
seledelse. 

V, K og O tager lærerens forslag med til  
forhandlingerne
Alex Ahrendtsen er begejstret. Han ringer til Ven-
stres undervisningsordfører Karen Ellemann. Hun 
er på sit kontor på Christiansborg, og Ahrendtsen 
og Wedel haster nu op til Ellemann, som selv har 
en fortid som lærer. Også hun ser lyset, og inden 
mødet hos børne- og undervisningsministeren 
kommer Konservative også med på vognen.

Og pludselig er klasseledelse på forhandlings-
bordet i forligskredsen.

»Jeg er noget benovet over den medfart, som 
mine tanker om klasseledelse har fået efter mit 
møde på Christiansborg. Det er ikke lige de gange, 
vi plejer at betræde. For mig er det jo bare noget 
fagligt«, siger Nils Wedel, der i øjeblikket skriver 
cand.pæd.-speciale om netop klasseledelse. 
jvo@dlf.org

»Det er ikke lige 
de gange, vi plejer 
at gå på«, siger 
lærer Nils Wedel 
om sine møder på 
Christiansborg.

Læs også
Nils Wedels kronik og oplæg om klasse- 
ledelse og ro i klassen.

TeksT JOhn  ViLLy OLsen

foTo KLaus hOLsting

TeksT esben  Christensen

Følg udviklingen i  
forhandlingerne på folkeskolen.dk
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Engelsk  ·  0.-2. klasse

Beginners

Med Pit Stop Beginners synger, leger og 
bevæger eleverne sig og er aktive i mødet
med den allerførste engelskundervisning.

Eleverne får et grundlæggende ordforråd og en be-
gyndende forståelse af det engelske sprog gennem 
lege, sange og andre mundtlige og fysiske aktiviteter.

Pit Stop Beginners består af et sæt elevhæfter med 
små skriftlige opgaver til hvert klassetrin og én lærer-
vejledning, som er fælles for de tre årgange.

Eleverne får lov til at lytte til sproget, til at smage 
på sproget og til at lege med sproget.

Pit Stop Beginners kan bruges, uanset om I starter 
engelsk i 0., 1. eller 2. klasse.
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aktualiseret

Opgørelsen over skoler, der bliver nedlagt til 
sommer, blegner ved siden af de kraftige æn-
dringer, der skete i skolestrukturerne rundt 
om i kommunerne i 2011 og 2012. Dengang 
blev henholdsvis 246 og 177 skoler enten 
nedlagt eller lagt sammen. I år bliver blot 42 
skoler udsat for markante ændringer. 

Fredericia Kommune tegner sig dog alene 
for 15 af dem. Byrådet nedlægger tre skoler, 
mens 12 skoler lægges sammen til fire. Der-
med trodser politikerne, at deres taburetter 
sættes på spil til kommunalvalget i november.

»Vi besluttede allerede sidste år at nedlæg-
ge to almene skoler. Vi lukkede en landsby-
skole i 2012, og i år følger en byskole efter. Vi 
var ikke helt enige om, hvilken skole vi skulle 
lukke i år, men alle partier står bag modellen 
med skoler på flere matrikler, så skolestruk-
turen bliver ikke et tema i valgkampen«, siger 
Peder Hvejlsel (Venstre), formand for børne- 
og ungdomsudvalget.

Efter gennemgribende ændringer i de se-
nere år er skolestrukturen på plads flere ste-
der. Det melder en række af de lærerkredse 
i DLF, som er kilde til Folkeskolens årlige un-
dersøgelse af skolenedlæggelser. Andre lærer-
kredse peger på, at et faldende børnetal før 
eller siden tvinger kommunen til at nedlægge 

skoler, selv om den måske allerede har tyndet 
ud i bestanden. Flere af dem siger samtidig, 
at kommunalvalget har fået politikerne til at 
holde lav profil i år.

heldagsskolen kan koste nedlæggelser
I Varde Kommune skulle byrådet have dis-
kuteret skolestruktur i år, og det på trods af 
at politikerne nedlagde tre skoler sidste år. 
I sommerferien blev store dele af Lykkes-
gårdskolen i Varde by erklæret for uegnet til 
undervisning på grund af skimmelsvamp, og 
det satte gang i en ny debat.

»Vi har tre skoler i byen, og politikerne 
begyndte at tale om at indrette to af dem til 
0.-6. klasse og gøre den tredje til ungeskole. 
I 2018 er kommunens elevtal reduceret med 
18 procent, og vi har ti overbygningsskoler i 
kommunen. Nogle af dem er allerede nede på 
et spor, så da debatten om en ungeskole i Var-
de blussede op, opfordrede jeg politikerne til 
at se på hele skolestrukturen«, fortæller Kim 
Jørgensen, formand for Varde Lærerkreds.

Det synspunkt bakkede skolebestyrelserne 
op, så politikerne har udskudt debatten til 
2014 – til den anden side af kommunalvalget. 
Så ved de også, om regeringens skolereform 
bliver til noget.

»Det faldende børnetal vil udfordre skole-
strukturen gevaldigt. Hvis vi oven i købet får 
en heldagsskole, har vores politikere yderlige-
re et incitament til at samle eleverne på færre 
skoler, for jeg tvivler på, at ændringer i lærer-
nes arbejdstidsaftale alene kan finansiere en 
længere skoledag. Derfor bliver politikerne 
nødt til at se på de samlede udgifter til kom-
munens skoler«, siger Kim Jørgensen.

Heldagsskolen kan påvirke skolestrukturen 
i adskillige andre kommuner, vurderer kreds-
formanden.

»Heldagsskolen vil blive en udfordring i 
alle kommuner, men især i kommuner med 
faldende børnetal, og dem er der mange af«, 
siger Kim Jørgensen. 
freelance@dlf.org

8 /  f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3

  12 skoler nedlægges, hvoraf de to ikke længere har 
elever.

  24 skoler fusionerer til ti skoler på flere matrikler.
  Seks skoler mister tilsammen syv afdelinger, der  

tidligere var selvstændige skoler.
  To specialskoler får fælles ledelse.

Ændringer i 2013

Siden kommunalreformen i 2007 er hver femte skole 
enten nedlagt eller lagt sammen med andre skoler.  
Se listen over de 42 skoler, det sker for til sommer, på 
folkeskolen.dk, hvor du også finder et kort over samt-
lige ændringer siden 2008.

skoler, der lukker

TeksT henriK  staneK

I fjor kunne Folkeskolen 
berette, at hver femte 
skole er lukket siden 
kommunesammenlæg-
ningen. I valgåret 2013 
er tallet nede på 42.  
I 12 tilfælde nedlægges 
skolen, mens resten  
fusioner til skoler på 
flere addresser.

efter to år med massive ændringer er lokalpolitikerne varsomme med at nedlægge skoler, men faldende 
børnetal kan føre til nye nedlæggelser i de kommende år. Det forstærkes, hvis heldagsskolen bliver indført, 
forudser kredsformand.

Valgår: Få skoler må lade livet
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22.06 — 17.11
iPad-togt på Nationalmuseet

Grib chancen og tag dine elever med på iPad-togt til 
Nationalmuseet i efteråret 2013. Særudstillingen “VIKING” 
præsenterer verdens længste vikingeskib og genstande 
fra 12 lande. Eleverne skal iført vikingetøj og med iPads 
i hænderne være aktive og undersøgende i udstillingen. 
Undervisningsforløbet indeholder både udstillingens 
læringsspil til iPad og efterfølgende faglig bearbejdning. 
Forløbet varer 1½ time og understøtter trinmål for historie 
og kristendomskundskab.

Book online på natmus.dk under “salg og ydelser” eller 
kontakt Nationalmuseets undervisningscenter: 
t: 41206066 (åben fra 10 til 14) 
e: undervisning@natmus.dk
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Det tidligere DPU uddanner alt for få kandi-
dater i skolefagenes didaktik, mener Bertel 
Haarder. Og alt for mange i pædagogisk antro-
pologi og sociologi.

I 2010 tog eksempelvis kun to studerende 
kandidatgrad i matematisk didaktik og blot 
ti i danskfagets didaktik, mens DPU (der nu 
hedder Institut for Uddannelse og Pædago-
gik) samme år spyttede hele 102 kandidater i 
pædagogisk sociologi og 63 i pædagogisk an-
tropologi ud. Året før var der slet ikke nogen, 
der tog en kandidateksamen i matematik, og 
blot syv tog en i dansk, mens der også det år 
blev uddannet rigeligt med sociologer og an-
tropologer, nemlig henholdsvis 58 og 48. 

»Tallene viser jo tydeligt, at DPU ikke 
bidrager væsentligt til opkvalificeringen af 
lærere i folkeskolen, men snarere trækker 
lærere ud af folkeskolen og uddanner dem 
til sociologer og antropologer«, siger den 
tidligere undervisningsminister, der ønsker, 
at DPU genetablerer sin tætte kontakt med 
folkeskolen.

Han fremsætter derfor dette beslutnings-
forslag i Folketinget, »Forslag til folketings-
beslutning om forskning og efteruddannelse 
inden for folkeskolens fag«.

Danmarks Lærerforening (DLF) tager imod 
Bertel Haarders initiativ med kyshånd.

»Vi er meget glade for, at han tager det op 
og presser på i Folketinget for, at vi kan få 
vores universitet tilbage, så vi kan få samlet 
den didaktiske og pædagogiske forskning på ét 
sted«, siger næstformand for DLF Dorte Lange.

Forskning og uddannelse i skolefagene 
er gradvist blevet udfaset af DPU gennem 
de sidste godt ti år. Nemlig siden Danmarks 
Lærerhøjskole i 2000 blev omdannet til Dan-
marks Pædagogiske Universitet (DPU), der 
bestod af institutterne pædagogisk sociologi, 
pædagogisk antropologi, pædagogisk filosofi 
og pædagogisk psykologi. 

I 2007 blev DPU et fakultet ved Aarhus 
Universitet med navnet Danmarks Pædagogi-
ske Universitetsskole. I 2011 blev dette fakultet 
så et institut ved Aarhus Universitet, nu med 
navnet Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU). 
jvo@dlf.org

DPu skal tilbage til folkeskolen
 
bertel haarder fremsætter et beslutningsforslag i Folketinget, der skal presse det tidligere DPU til at  
forske og uddanne i folkeskolens fag.

TeksT JOhn  ViLLy  OLsen

Læs interview med Bertel Haarder side 20.

139306 p06-09_FS1013_Aktualiseret.indd   9 17/05/13   14.30



K L I P  F R A  n e t t e t

10 /  f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3

1550 anslag

Onsdag 1. maj 2013 kl. 16:22

Helle thornings Aarhus- 
tale blev overdøvet af pift  
og buh-råb

Det var svært at høre Helle Thornings 
budskab til fagbevægelsens fælles 1. 
maj-fest i Aarhus. Hun blev piftet og 
buhet ud i en grad som sjældent hørt. 
lærerne gik stille til værks ved at hæve 
A4-ark med grønne smileyer op mod 
statsministeren.

»nogle af jer er utilfredse, men jeg er 
overbevist om, at det er os, der skal være 
i førersædet«, sagde statsministeren.

Skive-skoler har meldt sig  
ud af ny nordisk Skole

Tirsdag 7. maj 2013 kl. 13:21

Fem skoler i Skive Kommune blev i efteråret »nye nordiske 
skoler«. Nu har de meldt sig ud. Projekt Ny Nordisk Skole har 
ikke længere opbakning blandt lærerne. Ærgerligt, siger  
børne- og undervisningsministeren.

ny nordisk skole nyder ikke længere 
opbakning blandt lærerne i skive kom-
mune. fem skoler meldte sig i efteråret 
ind i projektet, men har nu meldt sig ud 
igen. efter lockout og et skoleudspil fra 
regeringen, som skive-lærerne har svært 
ved at se sig selv i, er begejstringen for-
svundet som dug for solen.

»Der er ikke den begejstring blandt 
medarbejderne, der skal være, for at man 
kan løfte et skoleudviklingsprojekt som ny 
nordisk skole nedefra«, siger tillidsrepræ-
sentant på Brårup skole Thure evaldsen. 
Det samme er tilfældet på de fire andre 
skoler.

»Det er ikke kampskridt i forhold til 
skolens ledelse eller den lokale skoleud-
vikling. Men det er for ikke at være en del 
af Christine Antorinis projekt, ny nordisk 
skole. lærerne synes, at den måde, der 

bliver snakket om skolereform på, harmo-
nerer dårligt med ny nordisk skole, som 
er noget, der kommer nedefra«, siger for-
mand for skiveegnens lærerforening, leif 
Primdal.

ny nordisk skole har ikke noget med 
lockout og skolereform at gøre, mener 
børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini.

»ny nordisk skole handler om, hvordan 
man i fællesskab kan løfte børnene fagligt 
og socialt i netværk mellem forskellige 
institutioner, der har med vores børn og 
unge at gøre. Det har ikke noget med kon-
flikten eller skoleudspillet at gøre«, siger 
ministeren.

Mindst 85 procent af medarbejderne 
skal bakke op om projektet, for at en skole 
kan være ny nordisk skole. 
jvo@dlf.org

»kommunerne ønsker at få ud-
dannelsen genetableret for at øge 
praksiskendskabet i den pæda-
gogisk psykologiske rådgivning«, 
siger Jane findahl, formand for 
kl’s børne- og kulturudvalg.

KL: Vi vil have uddannet skolepsykologer  
med lærerbaggrund i en fart

Alarmklokkerne ringer hos kl: Af de nuværende 452 pædagogiske 
psykologer i kommunerne er 79 procent over 50 år, og hele 36 pro-
cent er over 60 år – og den sidste halve snes år er der ikke blevet ud-
dannet nogle nye.

Det skyldes, at cand.pæd.psych.-uddannelsen blev udfaset, da 
Danmarks lærerhøjskole blev omdannet til Danmarks Pædagogiske 
Universitet i 2000. siden har kl kæmpet for at få genetableret ud-
dannelsen. kommunerne og skolerne vil nemlig helst bistås af psyko-
loger, der har en fortid som lærer. 

Uddannelsesminister Morten Østergaard og Dlf bakker ønsket fra kl 
op, men Aarhus Universitet stritter imod. følg sagen på folkeskolen.dk 

Mandag 6. maj 2013 kl. 08:11
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»Jeg synes selvføl-
gelig, det er ær-
gerligt, hvis nogle 
skoler vælger at 
trække sig«, siger 
børne- og under-
visningsminister 
Christine Antorini.
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læs flere 
nyheder på:

Arbejds- 
gruppe  
AnbefAler  
ét fælles 
naturfag

•	 første kuld læremid-
deldesignere udklæk-
ket fra UC lillebælt

•	 Vardes arbejdstids-
aftale overlevede  
konflikten

•	 Guldborgsund fyrer 
på trods af lockout-
millioner

•	 43 møder om frem-
tiden for tillidsvalgte  
i Dlf

•	 Millioner til hjem-
kundskab

•	 søndergaard i spid-
sen for modersmåls-
forsøgsgruppe
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Mandag 13. maj 2013 kl. 07:00 læs flere 
nyheder på:

Onsdag 8. maj 2013 kl. 13:00

Hattie: Lockout kan 
give bonus ved af-
gangsprøverne

forældre, lærere, elever og 
skoleledere er bekymrede for, 
hvad fire uger uden undervis-
ning i april betyder for 9.- og 
10.-klassernes afgangsprøve-
resultater. Men ifølge den new-
zealandske skoleforsker John 
Hattie kan et sådant pludseligt 
opstået hul i undervisningen 
vise sig ligefrem at give bonus 
ved det grønne bord.

»Det, der sker, er, at læ-
rerne, som de gode og rare 
mennesker de er, kigger på de 
enkelte elever, ser, hvor de er, 
og hvad de har brug for – i ste-
det for at give dem det samme, 
som alle andre får«, forklarer 
John Hattie.

Onsdag 1. maj 2013 kl. 09:39

Så forlod den sidste 
fra DLF-toppen  
Socialdemokraterne

sidste år sad der seks med-
lemmer af socialdemokraterne 
i Dlf’s hovedstyrelse. De sid-
der alle sammen i hovedstyrel-
sen endnu, men i løbet af det 
seneste halve år har de én for 
én meldt sig ud af partiet. I 
denne uge har den sid-
ste, Birgitte Baktoft, 
afleveret sin udmel-
delse. Hun flirter nu 
lidt med græsrods-
bevægelsen forenede 
Demokrater. 

et nyt fælles naturfag, lyder anbefalingen fra ar-
bejdsgruppen bag naturfag i Tiden. nTs-Centeret 
har nedsat arbejdsgruppen og foreslår ministeriet 
at sætte forsøg med fælles naturfag i værk i 7.-9. 
klasse. Centeret inviterer til debatmøde med de 
faglige foreninger 30. maj.

»Dette har været til debat de seneste 20 år 
herhjemme, derfor anbefaler arbejdsgruppen, at vi 
får sat nogle forsøg i gang på området. forsøg med 
forskning tilknyttet«, siger direktør for nTs-Cente-
ret lene Beck Mikkelsen.
hl@dlf.org

Tirsdag 7. maj 2013 kl. 07:00

teamsamarbejde 
vinder politikens  
undervisningspris

To lærere fra Herstedlund skole i Albertslund, Iben 
sass Büchert og sofie Dich Hermann, har sam-
men vundet Politikens undervisningspris.

»Jeg er beæret, stolt, glad og træt«, siger 
lærer Iben sass Büchert, der underviser i dansk 

og idræt i sin og sofie Dich Hermanns fælles 2. 
klasse.

De to lærere blev indstillet til prisen af klassens 
forældre. »Iben og sofie har sammen med børnene i 2.z 

skabt et stærkt fællesskab bundet sammen af respekt, ro, varme, 
humor, klare principper og ikke mindst en tårnhøj faglighed«, skriver 
forældrene til Politiken.

Ideen med at tænke naturfagene sammen er, at eleverne bedre skal kunne se 
sammenhængen til omverdenen.
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gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

FAGPORTALER TIL ALLE FAG *

GYLDENDALS FAGPORTALER er digitale læremidler 

til fagene med undervisningsforløb, faglige redskaber, 

opgaver, teori og en lang række digitale resurser. 

Læremidlerne er online-baserede, interaktive og produ-

ceret til grundskolen. 

Alt sammen samlet ét sted – og lige til at bruge i under-

visningen.

GYLDENDALS FAGPORTALER giver mulighed for at 

arbejde digitalt, uden at fokus er på teknik, logistik og 

unødvendig forberedelse.

FAGPORTALER.DK

* Flere fag er undervejs: Til september udkommer 
 Historie, Natur/Teknik, Matematik mellemtrin og indskoling

DANSK indskoling

DANSK mellemtrin

DANSK udskoling

MATEMATIK ENGELSK mellemtrin

ENGELSK udskoling

TYSK SAMFUNDSFAG

RELIGION BIOLOGI

Bestil gratis prøvelogin på fagportaler.dk 

Alle Gyldendals fagportaler er  

tilskudsberettigede og giver mulighed  

for at få 50% refusion.

få
tilskud

Se mere og få overblik på fagportaler.dk 
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TeksT Helle lauritsen

foTo Klaus Holsting

ElEvEr mødEr  
byggEpladsEns 

virkElighEd

rapporteret

Zeinab husker klart, hvor koldt det var 
den morgen, da hun mødte tidligt på 
byggepladsen for at hjælpe håndvær-
kerne med at støbe betondæk på taget 
af den nye boligblok. Klokken var 6, og 
der var sne i luften. 

Men det var sjovt at prøve at støbe 
i beton. 

De 20 elever fra 8. klasse på Herlev 
Byskole har alle sikkerhedssko og hjel-
me stående parat ovre på byggepladsen 
på den gamle Glødelampegrund tæt 
på skolen og tæt på Herlev Station. 
De kommer jævnligt på Jönssons byg-

geplads, hvor 49 boliger er ved at tage 
form og lyser op i byggerodet med 
orange facader. I alt er der 318 nye lej-
ligheder på vej i området. 

Eleverne går på temalinjen Young 
Skills. Her arbejder de skiftevis på byg-
gepladsen og på skolen. Også på teknisk 
skole skal de gennemføre et forløb på 
tre uger. De regner målestoksforhold 
ud, beregner gulvarealer, skriver ansøg-
ninger og følger håndværkere, som de 
senere skal portrættere i artikelskriv-
ning. 

Det hele passer ind i folkeskolens Fæl-
les Mål. Det handler om fagene dansk, 
matematik, samfundsfag og naturfag. Og 
om at skolen kommer ud i virkeligheden 
og virkeligheden ind på skolen. 

Jyske håndværkere på sjælland
Mødet med håndværkerne har gjort 
indtryk på eleverne.

»Der er rigtig mange jyder og også 
nogle polakker«, fortæller Marcus.

»Det er fedt at tale med nogle, der 
arbejder. Det er noget andet end at 
være på skolen, og det var dét, jeg 
gerne ville prøve, da jeg meldte mig til 
Young Skills«, siger Mads.

»Jeg troede slet ikke, at de arbej-
dede, når det var så koldt og småsne-
ede som den morgen, hvor vi støbte 
i beton. Det var ikke svært arbejde at 
sprøjte beton, men det var koldt og 
hårdt på grund af vejret – og tidspun-
ket«, forklarer Zeinab.

Men det største indtryk for Zeinabs 
vedkommende er nok alle de hånd-

Fagligheden skal være i 
orden, og Fælles Mål er bag-
grunden. Der er ingen tivo-

lisering, når elever, skole og 
entreprenørvirksomhed i 
Herlev møder hinanden i 

langvarigt praktikforløb og 
samarbejder – om at klæde 

eleverne på til livet.
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værkere, der egentlig bor i Jylland, 
men som lige nu må bo på Sjælland, 
fordi de har arbejde på Glødelampe-
grunden. Hun fortæller, at der er en 
af håndværkerne, der har en søn, der 
rigtig gerne vil have sin far med til 
fodbold. 

»Men det kan han ikke, fordi han 
arbejder her i længere tid og kun 
kommer hjem indimellem«.

Jönsson foreslog samarbejde
Byggepladsen på Glødelampegrun-
den ligger perfekt i forhold til Herlev 
Byskole. Det tager ikke lang tid at 
komme derover. Egentlig var det et 
tilfælde, at Jönsson a/s blev en del af 
Young Skills, men samtidig med at 
projektet var ved at tage form, hen-

vendte virksomhedens administrerende 
direktør Robert Mayer sig til skolen og 
foreslog et samarbejde.

»Det havde vi taget imod under alle 
omstændigheder. Også uden Young 
Skills-projektet. Det er jo en foræring. 
Virksomheden ønsker at sikre, at de 
unge kommer i gang med en uddan-
nelse, og i Danmark har vi et uddan-
nelseshierarki, der betyder, at de unge 
vil i gymnasiet. Næsten alle sammen«, 
fortæller viceskoleleder Helle Seliger fra 
Herlev Byskole. 

Sidste år var der 66 afgangselever 
fra skolen. 24 procent af dem tog di-
rekte på gymnasiet. En del valgte efter-
skole eller 10. klasse, og mange af dem 
vil senere vælge gymnasiet. Kun om-
kring ti procent valgte teknisk skole. 

Projektet »Young Skills – klædt på til en erhvervs-
uddannelse« er et samarbejde mellem Region Ho-
vedstaden, kommunerne Herlev, Albertslund, Ishøj, 
Vallensbæk og Gladsaxe, flere UU-centre (Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning) og erhvervsuddannel-
ser. Projektet er treårigt.
Ideen bag projektet er at etablere et tættere tvær-
fagligt samarbejde mellem grundskoler, virksomhe-
der, UU-vejledning og erhvervsuddannelser. At øge 
de unges og deres forældres viden om erhvervssko-
lernes muligheder, at forbedre brobygningen mellem 
folkeskolen og erhvervsskolerne, styrke det tværfag-
lige samarbejde i lokalområderne og udvikle nye og 
anvendelsesorienterede undervisningsforløb.
Projektet skal ikke bare være mere erhvervspraktik, 
men udvikle hele samarbejdet mellem folkeskole og 
virksomheder. Fælles Mål skal være basis.

Young skills i Herlev
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»Mange af eleverne ved ikke, hvad 
de vil, så efter gymnasiet vil flere af 
dem vælge en erhvervsuddannelse. Så 
behøver de måske ikke at gå i gymnasiet 
først. Slet ikke hvis de egentlig ikke er 
egnede til det fagligt. Men i gymnasiet 
ved de, at de skal gå i tre år. På en 
erhvervsuddannelse er forløbet mere 
ukendt, og der er flere valg undervejs. 
Det er også med til, at mange vælger 
’det sikre’, tror jeg«.

Helle Seliger fremhæver værdien af, 
at de unge får nogle konkrete rollemo-
deller.

På Herlev Byskole er der fire temalin-
jer i 8. klasse i dette skoleår. Eleverne kan 
foruden Young Skills vælge »Eksperimen-
tariet«, der er en naturfaglig linje, »Krop-
pen på toppen«, som handler om ernæ-
ring og bevægelse, eller de kan vælge »Ud 
i verden«, der er en sprogfaglig linje.

Alle 75 elever i 8.-klasserne deltog 
i et arrangement, hvor direktøren for 
Jönsson a/s, et par arkitekter og en 
ingeniør fortalte, hvordan de var kom-
met frem til det job, de har i dag. Kun 
én havde taget den direkte vej.

Vigtigt at skabe uddannelsespladser
Især Robert Mayers historie har fæstnet 
sig hos eleverne. Hvordan han flyttede 
hjemmefra som 16-årig og måtte klare 

sig selv. Det taler eleverne en del om, 
når de nævner byggepladsen.

»Det er vigtigt i det hele taget at 
træffe nogle beslutninger og så at holde 
sig på den rette side af stregen«, siger 
administrerende direktør Robert Mayer 
selv om sin ungdom.

Han kan godt huske, at det kan være 
svært at nå de mål, man gerne vil. Men 
først og fremmest skal man have nogle 
mål, understreger han. Også selv om 
livet ikke opleves lige nemt altid.

Robert Mayer har altid interesseret 
sig for huse og byggeri.

»Jeg tænkte på at blive arkitekt. Det 
lå fast, at jeg ville være noget inden for 
byggeri, og at gå håndværkervejen var 
nok ikke så tosset, tænkte jeg«.

Først uddannede han sig til tømrer, 
og senere er han blevet bygningskon-
struktør.

»Men da jeg var ung, havde jeg aldrig 
troet, at jeg skulle blive administrerende 
direktør i en virksomhed med en års-

Administrerende direktør i Jönsson a/s Robert Mayer taler om vigtigheden af at 
få en læreplads. På byggepladsen er eleverne inviteret sammen med byrådsmed-
lemmer og lærere fra skolen, da et par nye lærlinge underskriver kontrakt. 

Alle 20 elever har deres egne sikkerheds-
sko stående på byggepladsen på den gamle 
Glødelampegrund, der ligger tæt på Herlev 
Byskole. Eleverne kommer jævnligt på byg-
gepladsen. Her er det Zeinab og Hava, der gør 
klar til at træde ind i selve byggeriet.

Jeg tænkte på at blive arkitekt.  
Det lå fast, at jeg ville være  
noget inden for byggeri, og at 
gå håndværkervejen var nok 
ikke så tosset, tænkte jeg. 
 
R o b e R t  M a y e R 
direktør, Jönsson a/s

139306 p14-19_FS1013_rapporteret_Engskolen.indd   16 17/05/13   12.28



f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3  /  17 

omsætning på 700 millioner kroner«, 
siger Robert Mayer.

Han mener, at erhvervslivet skal tage 
et socialt ansvar. Derfor var det nærlig-
gende at henvende sig til den lokale 
skole og foreslå et samarbejde. Han er 
også involveret i det lokale beskæfti-
gelsesråd og fortæller, at de har en ar-
bejdsdreng på byggepladsen, der ellers 
var strandet i systemet.

»Han var bare derhjemme og var 
gået i stå. Vi fik så kontakt gennem en 
lokal produktionsskole, og nu arbej-
der han hos os. Han møder tidligt om 
morgenen, og han er engageret i sit 
arbejde«, siger Robert Mayer.

trekanten og andre figurer
I Young Skills-klassen på Herlev Byskole 
fortæller matematiklærer Tine Rønne-
bæk Pedersen om målestoksforhold og 
geometriske figurer. Klassen er samlet 
af elever fra de tre 8.-klasser, så hun 
kender ikke alle elevers faglige niveau 
i matematik. Derfor har hun samlet 
en række opgaver, som eleverne skal i 
gang med.

En dreng forklarer, at målestoks-
forhold for eksempel betyder, at man 
kan tegne en tegning eller et kort, hvor 
en centimeter svarer til en meter eller 
en kilometer. Det angiver man ved at 
skrive målestoksforholdet nederst.

Eleverne skal de næste tre uger være 
på teknisk skole, hvor de sammen skal 
bygge et legehus til Herlev Byskole. En 
gruppe skal bygge gavlen, to grupper 
skal arbejde med facaden, og en gruppe 
skal bygge gulv. Undervisningen i dag 
skal forberede eleverne.

»Hvad er den allervigtigste geometri-
ske figur, når I skal bygge«, spørger Tine 
Rønnebæk Pedersen.

»Er det den dér firkant«, kommer 
det tøvende fra en pige.

»Et kvadrat«, siger en dreng.
»Umiddelbart kunne det være tre-

kanten«, forsøger en dreng sig.
Og ja, det er trekanten. De taler om, 

at en trekant i alt er 180 grader og en 
cirkel 360 grader. De taler om forskel-
len på en ret vinkel, en spids vinkel og 
en stump vinkel, og så skal de i gang 
med opgaverne.

»Vi skal jo være sikre på, at I kan 
bygge legehuset, uden at det bryder 
sammen. Hvis I kan de lette opgaver her 
i hæftet, så går I videre til side 4, men 
først efter at I har bevist over for mig, at 
I har forstået det«, siger Tine Rønnebæk 
Pedersen.

»Jeg har krampe i hånden«, siger en 
dreng træt ved udsigten til de mange 
opgaver.

»Okay, hvad med hjernen«, spørger 
Tine og går videre.

skal bygge legehus
Eleverne får de praktiske oplysninger 
om mødetider på teknisk skole. De 
får at vide, at det er Tommy, der er 
matematiklærer på teknisk skole, og de 
bliver delt ind i grupper. Der er en del 
uro og småsnak i klassen.

Lærerne understreger, at de sam-
men skal bygge legehuset. Når det er 
færdigt, skal det bæres eller køres over 
på skolen. 

»Så skal vi have rejsegilde. Med 
pølser. Sådan skal det være, når der er 
rejsegilde«, siger Marcus.

Eleverne har talt en del med håndværkerne undervejs. Fået 
hjælp til at komme i gang med en opgave og fået gode tips 

til, hvordan man griber arbejdet an.
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Det har de styr på, for eleverne var 
inviteret til rejsegilde ovre på boligbyg-
geriet for nylig.

Viktor er tilbage i klassen i denne 
time. Han har arbejdstøj på, for egentlig 
er han i erhvervspraktik i to uger på 
Jönssons byggeplads lige nu. Han har 
besluttet, at han vil være tømrer eller 
bygningssnedker, og derfor står han lige 
nu op klokken 5 om morgenen for at 
prøve kræfter med boligbyggeriet. Al-
lerhelst ville han i mesterlære, men han 
bliver nødt til at tage turen omkring 
teknisk skole. Han håber på en lære-
plads hos Jönsson senere.

Hjalp håndværkerne
En gruppe elever er gået over på byg-
gepladsen. De kommer der jævnligt 
for at tage billeder til at dokumen-
tere, hvordan byggeriet skrider frem. 
Lærerne sender en gang imellem et par 
stykker derover, hvis de har behov for 
et skifte i løbet af dagen. Andre dage 
er hele klassen i gang med arbejdet på 
byggepladsen.

Andreas og Mads har fulgt en VVS’er 
(vand, varme, sanitet) og også set, hvor-
dan man sætter vinduer i. De har været 
med til at isolere rundt om vinduerne i 
boligblokken. 

»Det var fint at følge håndværkerne. 
Man fik en fornemmelse af deres ar-
bejde«, siger Andreas, der selv har en 
plan om at blive sælger.

Marcus fortæller, at han var med 
oppe på en sakselift.

»Man kunne komme 25 meter op. Vi 
var med til at klipse lange sorte lister på 
bygningen«.

Marcus vil være ingeniør senere. 
Helst maskiningeniør.

Eleverne har også mødt sikkerheds-
konsulenten. Hun var rundt for at tjek-
ke, om alle havde sikkerhedshjelme og 
-sko på. De fortæller, at medarbejderne 
får en bøde, hvis de ikke overholder 
sikkerhedsreglerne.

På byggepladsen går snakken om 

håndværkernes jargon. De er sjovere at 
høre på end kontorfolk, mener eleverne. 
De taler om, at det er underligt, at bolig-
blokken skal være orange. Nogle synes, 
det er ret grimt. Blokken har solfangere 
på taget, og de har også hørt, at der skal 
være grønne tage med buske, så regnvan-
det ikke bare løber lige ned. Der skal også 
være en sø i området og et supermarked. 
De fortæller, at både sø og supermarked 
er med i hele planen for området.

»Jeg blev overrasket over, at man 
bygger en elevator på stedet i sådan 
et byggeri. Jeg troede, at man kom kø-
rende med den og bare satte den ind i 
huset«, siger Marcus.

Brug for dygtige håndværkere
Kenneth Petersen er bygningskonstruk-
tør og byggeleder. Han fører dagligt til-
syn med byggeriet og med sikkerheden. 
Han tager imod eleverne, der selv ved, 
hvor deres sko og hjelme står. 

»Jeg tror, eleverne her ser en verden, 
der ellers er lukket for dem. Næsten alle 
vil jo i gymnasiet, men her kan vi afmy-

stificere, hvad en håndværker arbejder 
med. Vi investerer noget tid i dette, men 
jeg gør det gerne igen. Projektet her er 
hjælp til selvhjælp. Vores mål er at få 
nogle dygtige unge herud. Der er altid 
brug for dygtige håndværkere. Vi har en 
fast kerne af håndværkere, som vi bruger 
på vores forskellige byggerier, og så sup-
plerer vi med dem, vi mangler til mindre 
opgaver«, siger Kenneth Petersen.

På et tidspunkt lånte klassen en af 
lejlighederne og målte op derinde. Det 
styrede deres lærer. Opgaven lød på, at 
de skulle måle op til at lægge gulv.

Har skrevet ansøgninger
De tre uger på teknisk skole skal foto-
dokumenteres. En gang i timen skal 
eleverne tage billeder af, hvor langt de 
er kommet med legehuset. 

»Planen er, at eleverne skal stå for 
en uddannelsesmesse bagefter. De skal 
fortælle og vise, hvad de har arbejdet 
med, og deres forældre bliver inviteret. 
Det er eleverne, der skal lave messen, 
for det er dem, der fortæller, der lærer 

Andreas og Mads har prøvet at følge en VVS’er på 
byggepladsen. De har også været med til at isolere 

rundt om vinduerne i boligblokken.

rapporteret

Man bliver virkelig kastet ud i 
noget, man ikke har styr på. 
J e s p e R  K n u d s e n 
klasselærer
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noget. Det er hele ideen«, forklarer vice-
skoleleder Helle Seliger.

Eleverne har lavet dokumentarfilm fra 
byggepladsen i mindre grupper. Senere 
skal de skrive portrætter af de håndvær-
kere, de følger. De skal interviewe dem 
om deres arbejde og deres skoletid. Nogle 
elever skriver selv et portræt, mens andre 
skriver sammen i mindre grupper. 

De har allerede prøvet at skrive an-
søgninger til et tømrerjob eller et job 
som bogholder. 

»Det var svært for dem at skrive an-
søgninger. Vi har også lavet rollespil om 
en ansættelsessamtale. Senere har vi 
tænkt os at give ansøgningerne til Jöns-
sons administrerende direktør og bede 
ham fortælle, hvem han ville ansætte 
ud fra ansøgningerne og hvorfor«, for-
tæller klasselærer Nadia Arab.

»Skolen mangler normalt en kobling 
til virkeligheden. Eleverne tager nogle 
kompetencer med sig videre fra dette for-
løb. Vi prøver at bygge bro til erhvervsli-
vet og til lokalområdet«, siger hun.

Lærerne er helt enige om, at ikke 
alle elever skal i gymnasiet. Og de skal 
ikke i gymnasiet, bare fordi deres for-
ældre synes, at de skal. Derfor er foræl-
drene også inddraget i projektet. 

Da holdet til Young Skills skulle sæt-
tes, bad de eleverne om at begrunde, 
hvorfor de gerne ville på netop den 
temalinje. Klassen blev sammensat ud 

fra forskellige kriterier. Eleverne blev 
udvalgt, sådan at man mente, at de ville 
profitere af det på forskellig vis. Men 
det var vigtigt for lærerne ikke at prøve 
at etablere »et håndværkerhold«. Der 
skulle være spredning i klassen, og ele-
verne skulle have forskellige styrker.

lærerne på udebane
For lærerne er der masser af udfordrin-
ger i Young Skills. 

»Jeg syntes, det lød rigtig spændende 
fra begyndelsen, men jeg så meget ma-
tematik og naturfag i det hele. Jeg var 
virkelig på udebane dér, men så må man 
jo være kreativ. Jeg måtte tænke over, 
hvordan jeg fik danskfaget ind i projektet. 
Man bliver også i den grad udviklet, når 
man skal koble sin undervisning til virke-
ligheden uden for skolen. Undervejs fin-
der man også ud af, hvor meget eleverne 
ikke ved om at arbejde på en virksomhed 
eller om samfundet. Det giver nogle helt 
andre samtaler«, siger Nadia Arab.

»Her er ingen lærebog og ikke altid 
nogen at spørge. Man bliver virkelig 
kastet ud i noget, man ikke har styr på«, 
siger klasselærer Jesper Knudsen.

Han fortæller, at da eleverne havde 
været nogle gange på byggepladsen, var 
de blevet så hjemmevante, at uroen på 
holdet på et tidspunkt blev for meget.

»Så måtte vi gå tilbage på skolen og 
arbejde videre dér. Der skal være re-

spekt om, hvordan man opfører sig på 
en arbejdsplads, og når man er gæst. 
Her er nogle regler at følge ud over sik-
kerhedsreglerne«.

En af de andre opgaver, eleverne har 
arbejdet med, har været at designe en 
bygning, foretage rumdeling og indrette 
en bolig. De skulle blandt andet føre 
regnskab over køb af indbo, hvor de på 
forhånd havde fået et beløb stillet til 
rådighed i hver gruppe.

»Nogle af eleverne udviste stor 
fantasi i indretningen, mens andre 
købte et kæmpestort tv og nogle billige 
plasticstole og var tilfredse med det«, 
fortæller lærerne.

Helle Seliger understreger, at lærerne 
nu skal have noget efteruddannelse. Det 
er en del af projektet, og det er nødven-
digt. Fordi det er lærerne, der står for 
skud hele tiden, når eleverne spørger. 

Hun fortæller også, at Young Skills- 
projektet koster masser af ledelsestid. 
Hun bruger meget tid på at mødes med 
repræsentanter fra de andre involverede 
kommuner, med forvaltningen og repræ-
sentanter fra Region Hovedstaden.

»Vi er kommet hurtigere i gang end de 
andre kommuner, fordi vi fik henvendel-
sen fra Jönsson. Det har betydet rigtig me-
get. Men der er også meget planlægning i 
sådan et projekt«, siger Helle Seliger. 
hl@dlf.org

»Vi stod oppe på en sakselift på byggepladsen og klipsede lange sorte 
lister på bygningen. Man kunne komme 25 meter op«, fortæller Marcus.

Det har gjort indtryk på Zeinab, at der er så mange af håndværkerne, der 
må undvære deres familier i lang tid under arbejdet på byggepladsen. 
De bor tæt på arbejdet under byggeriet og besøger kun deres familier i 
Jylland en gang imellem. 
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Haarder:  

DPU skal være  
lærernes universitet
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er ude af 
kurs, mener tidligere undervisningsminister Bertel Haarder.  
Han fremsætter et beslutningsforslag i Folketinget, der skal 
bringe DPU tilbage til folkeskolen.
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»DPU er som et skib, der sejler på må og få 
og driver længere og længere væk fra sin 
kerneopgave, som er at forske og uddanne på 
folkeskolens område«.

Det siger Bertel Haarder, der torsdag 23. 
maj fremlægger »Forslag til folketingsbeslut-
ning om forskning og efteruddannelse inden 
for folkeskolens fag« i Folketinget.

Han håber, at Folketinget vil beslutte, at 
regeringen skal sætte en evaluering af det tidli-
gere DPU i gang. 

Han mener nemlig, at Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik (DPU) efter fusionen med 
Aarhus Universitet ikke lever op til de intentio-
ner, som den tidligere regering havde, nemlig 
at styrke forskning og uddannelse i folkesko-
lerelevante discipliner. Tværtimod driver IUP, 
det tidligere DPU, længere og længere væk fra 
folkeskolen.

»Professor Jørn Lund sagde engang, at 
lærerne havde et universitet, det har de ikke 
mere. Det siger kort og klart, hvad problemet 
er«, siger Bertel Haarder.

Han henviser blandt andet til, at produk-
tionen af fagdidaktiske kandidater på DPU er 
forsvindende lille, mens produktionen af kan-
didater i pædagogisk antropologi, pædagogisk 
sociologi, generel pædagogik og pædagogisk 
psykologi omvendt er overvældende stor.

»Det viser jo helt tydeligt, at DPU ikke bi-
drager væsentligt til opkvalificeringen af lærere 
i folkeskolen, men snarere trækker lærere ud 
af folkeskolen og uddanner dem til sociologer 
og antropologer«, påpeger Bertel Haarder.

»Og det er en uheldig udvikling, for vi har 
brug for en opkvalificering af undervisningen 
i folkeskolen. Så vi vil gerne have DPU evalu-
eret, i lyset af hvad folkeskolens lærere har 
brug for«, fastslår han.

dPU er gledet ud på sidelinjen
At det tidligere DPU har fjernet sig fra sin 
kerneopgave, kan man også se af, at Ministe-
riet for Børn og Undervisning ikke længere 
samarbejder med DPU, mener Bertel Haarder, 
der var undervisningsminister i 1980’erne og 
begyndelsen af 1990’erne og sidenhen også i 
’00’erne.

»DPU bliver ikke brugt af ministeriet, på 
samme måde som dengang jeg var minister. I 
forbindelse med skolereformen vil regeringen 
nu oprette et videnscenter, men efter min me-
ning har vi et videnscenter, nemlig DPU. Eller 
rettere: DPU burde være det selvfølgelige sted, 
som ministeriet samarbejdede med«, siger han.

»Vi har også fået et videnscenter for frie 
skoler. Hvorfor har vi det? Det var da helt na-
turligt, at det var en del af DPU’s aktiviteter«, 
tilføjer han.

»Så det er, som om DPU er forsvundet ud 
af billedet, når man skal vurdere og forbedre 
og opkvalificere i folkeskolen«.

»Og det er synd for DPU, det er også synd 
for folkeskolen, og det er synd for lærerne, 
som tidligere havde et universitet, men ikke 
har det mere«.

dPU bør være en overbygning på lærer-
uddannelsen
»Min fremtidsdrøm er, at DPU bliver en 
overbygning på læreruddannelsen, som kan 
bruges af særligt dygtige lærere, der gerne vil 
undervise andre lærere hjemme på skolen, 
altså blive lærervejledere med et ekstra løntil-
læg. Eller som gerne vil undervise studerende 
på læreruddannelsen«, siger Bertel Haarder.

Så hensigten med den evaluering, du fore-
slår, er at få DPU tilbage på rette kurs?

»Ja, folkeskolens fag skal igen blive ker-
neområdet for DPU. Det kan også være 
forskning og uddannelse i klasseledelse og 

almen pædagogik, men statistikken viser jo 
helt tydeligt, at det er fagene, der er forsømt. 
Det er didaktikken, som er forsømt. Evalu-
eringen skal ske med folkeskolelærerbriller«, 
siger Bertel Haarder, der selv – før han blev 
politiker – underviste på Lærerhøjskolen og 
læreruddannelsen.

»Da jeg var undervisningsminister første 
gang – før Lærerhøjskolen blev til DPU – var 
jeg storforbruger af Lærerhøjskolen og det, 
der dengang hed Danmarks Pædagogiske In-
stitut (DPI). Jeg var storforbruger. Jeg nedsatte 
så godt som aldrig et udvalg, uden at forman-
den kom fra Lærerhøjskolen eller DPI«.

»Men i ’00’erne, da jeg var undervisnings-
minister anden gang, forsvandt DPU ind i 
Aarhus Universitet. Det gjorde ikke noget i sig 
selv, men desværre bidrog den forvandling til 
at fjerne DPU yderligere fra folkeskolen«.

»Nu håber jeg, at vi får sat en kvalificeret 
debat om DPU i gang og kan få ledelsen af 
Aarhus Universitet til at tage sagen alvorligt. 
For der er simpelthen brug for en reorganise-
ring«, siger Bertel Haarder, der har arbejdet 
med beslutningsforslaget et helt år.

»Så det er altså ikke et hovsa-forslag. Det 
første udkast blev skrevet for et år siden«. 
jvo@dlf.org

»Vi vil gerne have DPU evalueret, 
i lyset af hvad folkeskolens lærere 
har brug for«, siger Bertel Haarder.

Det er, som om  
DPU er forsvundet 
ud af billedet, når 
man skal vurdere og 
forbedre og opkvali-
ficere i folkeskolen.
Bertel Haarder

TeksT JoHn  VIlly  olsen

Min fremtidsdrøm 
er, at DPU bliver en 
overbygning på læ-
reruddannelsen, som 
kan bruges af særligt 
dygtige lærere.
Bertel Haarder

 Læs Konfronteret med Mette Thunø side 23.

139306 p20-21_FS1013_Bertel Haarder.indd   21 17/05/13   10.30



22 /  f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3

Hvordan inkluderer du elever med særlige behov i 
den daglige undervisning? Og hvordan skaber du som 
skoleleder og skolekonsulent det bedste samarbejde 
om eleverne, så inklusionen lykkes? 

Gennem inspirerende oplæg fra praksis får du konkret 
viden og værktøjer til at håndtere den inkluderende 
undervisning og til at organisere inklusionsarbejdet på 
skolen og i kommunen.

Her er blandt andet oplæg ved:

	 •	 Camilla Brørup Dyssegaard, Dansk Clearinghouse 
	 •	 Niels Egelund, DPU, Aarhus Universitet
	 •	 Hanne Veje, StøtteCompagniet

Vælg mellem flere spændende sessioner:

 1.  Kompetencecenter – en succesfuld model 
   for videndeling og øget inklusion
 2.  Specialpædagogik i hverdagen
 3.  Pædagogik på tværs af almen- og special-
   undervisningen
 4.  PPR psykologen som inklusionskonsulent
 5.  Praksis i læringsrummet.

Målgruppe: Lærere, pædagoger, skoleledere, 
skolekonsulenter og PPR-psykologer.

Tlf: 36 91 70 80
info@alineaakademi.dk

Læs hele programmet,
og tilmeld dig på 
www.alineaakademi.dk

Få viden og specialpædagogiske 
værktøjer til inklusion

Pædagogik 
på tværs af almen- og 
specialundervisningen

KONFERENCE

3. september 2013

i Fredericia

139306 p22-23_FS1013_Konfronteret.indd   22 17/05/13   10.30



konfronteret

f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3  /  23 

  Hvordan har du det med, at Bertel Haarder 
via Folketinget prøver at trække DPU til-
bage til folkeskolen?
 »Du ved godt, at det hedder IUP, ikke også?«

  Jo, men der står »DPU« i parentes …?
 »Ja. Men det har jeg det helt fint med. Bertel 
Haarders ønske flugter med den strategi, vi 
har for IUP. Strategien er, at det nye institut 
skal fokusere sin forskning og undervisning 
på tre ting: grundskole, førskole og livslang 
læring. Det er de tre ting, som er opsat som 
fokusområder for det nye institut. 
   Og så kan jeg sige, at jeg faktisk tidligere 
har drøftet dette med Bertel Haarder, og vi er 
helt på linje med hinanden og enige om, at 
instituttet skal bidrage til lærernes videreud-
dannelse og kompetenceudvikling. Meget 
gerne gennem mere didaktisk forskning og 
undervisning. 
   Helt konkret har vi, i de to år hvor jeg har 
været dekan, ansat flere forskere inden for 
dansk- og matematik- og naturfagsdidaktik, 
og det har jeg også talt med Bertel Haarder 
om. 
   Og så vil jeg bare sige, at der ikke er særlig 
mange lærere, der søger didaktiske kandidat-
uddannelser. I matematikdidaktik er der et 
optag på under ti om året, i dansk på omkring 
30«.

  Hvornår bliver didaktikuddannelserne 
mere attraktive?

 »Dét, vi gør nu, er, at vi får ansat nogle rigtig 
gode forskere og undervisere til at kunne va-
retage det. Det næste trin er, at vi gerne skal 
have tiltrukket nogle flere studerende. Og det 
vil vi også se på. Det kommer lidt trin for trin. 
Men det er ikke sådan, som Bertel Haarder 

forsøger at fremstille det, altså at vi ikke ud-
byder uddannelser i skolefagene, det gør vi 
skam. Og det har vi gjort hele tiden«.

  Bertel Haarder taler om alle folkeskolens 
fag. På DPU … æh ... IUP er der jo kun 
dansk og matematik og …?
 »Nej, vi har dansk, vi har matematik, vi har 
musikpædagogik, og så har vi materiel kultur, 
så vi dækker jo mange af de væsentlige fag i 
grundskolen«.

  Der er jo også engelsk og tysk og fransk 
og kristendom og historie ...?
 »Der har tidligere været udbudt undervisning i 
fremmedsprogsdidaktik, men søgningen var 
minimal. Og så underviser vi generelt i skole-
pædagogik på kandidatuddannelsen ’generel 
pædagogik’, hvor omkring 100 studerende op-
tages årligt. Vi kommer nok ikke til at tilbyde 
fulde kandidatuddannelser i alle folkeskolens 
enkelte fag, da det både fagligt og økonomisk 
vil være svært at få til at hænge sammen«.

   Bertel Haarder ønsker, at IUP skal være 
lærernes universitet. Vil du forsøge at op-
fylde det ønske?
 »Ja, men jeg mener, at vi hele tiden har været 
lærernes og pædagogernes universitet. Det 
helt store flertal af vores studerende er pro-
fessionsbachelorer fra læreruddannelserne 
eller pædagoguddannelserne. Så Bertel Haar-
ders ønske opfylder vi allerede til fulde«. 

jvo@dlf.org

JOHN VIlly OlSeN  SPørger       Dekan på aarhus universitet Mette thunø   svarer: 

Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder fremsætter et beslutningsforslag i Folketinget, som 
skal bringe Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet tilbage til folkeskolen.

»Vi har hele tiden været lærernes 
og pædagogernes universitet«

foto: sim
on Jeppesen

Og så vil jeg bare 
sige, at der ikke er 
særlig mange lærere, 
der søger didaktiske 
kandidatuddannel-
ser. I matematik- 
didaktik er der et  
optag på under ti 
om året, i dansk på 
omkring 30. 
Mette Thunø

Hvordan inkluderer du elever med særlige behov i 
den daglige undervisning? Og hvordan skaber du som 
skoleleder og skolekonsulent det bedste samarbejde 
om eleverne, så inklusionen lykkes? 

Gennem inspirerende oplæg fra praksis får du konkret 
viden og værktøjer til at håndtere den inkluderende 
undervisning og til at organisere inklusionsarbejdet på 
skolen og i kommunen.

Her er blandt andet oplæg ved:

	 •	 Camilla Brørup Dyssegaard, Dansk Clearinghouse 
	 •	 Niels Egelund, DPU, Aarhus Universitet
	 •	 Hanne Veje, StøtteCompagniet

Vælg mellem flere spændende sessioner:

 1.  Kompetencecenter – en succesfuld model 
   for videndeling og øget inklusion
 2.  Specialpædagogik i hverdagen
 3.  Pædagogik på tværs af almen- og special-
   undervisningen
 4.  PPR psykologen som inklusionskonsulent
 5.  Praksis i læringsrummet.

Målgruppe: Lærere, pædagoger, skoleledere, 
skolekonsulenter og PPR-psykologer.

Tlf: 36 91 70 80
info@alineaakademi.dk

Læs hele programmet,
og tilmeld dig på 
www.alineaakademi.dk

Få viden og specialpædagogiske 
værktøjer til inklusion

Pædagogik 
på tværs af almen- og 
specialundervisningen

KONFERENCE

3. september 2013

i Fredericia
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Xplore og iXplore – trykte og digitale naturfagsssystemer

iXplore
Digitale naturfagssystemer med 
progression fra 1.-9. klasse

På opdagelse 
med Xplore

Kernestof og interaktive ressourcer
iXplore er fire helt nye digitale systemer til natur/teknik, biologi, fysik/kemi og geografi. De digitale systemer 
indeholder naturfagligt kernestof og har fokus på tværfaglighed og progression fra 1.-9. klasse. 

iXplore indeholder et stort udvalg af digitale ressourcer i form af bl.a. opgaver med direkte respons,  artikler, 
 leksika, animationer, videoer, test, adaptive test og oplæsning af tekst. Ressourcerne giver læreren mulighed 
for også at sammensætte egne forløb. Kommunikationsmodulet holder styr på elevens opgavebesvarelser 
og bogmærker, og lader læreren skrive beskeder og noter til eleven og klassen.

Xplore er opbygget med et 
indbydende og overskueligt 
layout. Kernestoffet formidles 
gennem en letlæselig tekst og 
et væld af fotos, tegninger, kort 
og diagrammer m.m. 
For hvert opslag i elevbogen 
findes tilhørende praktiske 
opgaver i elevhæftet. I lærer-
håndbogen findes konkret 
vejledning til læreren samt 
kopiark med ekstraopgaver 
og valgopgaver til evaluering. I 
Xplore Geografi, Xplore Biologi 
og Xplore Fysik/kemi findes 
for hvert klassetrin tre fælles-
emner, der åbner for tvær-
fagligt samarbejde. 

Du er altid velkommen til at 
ringe til os på tlf. 63 44 16 83 
og få mere information.

iXplore består af 15 websites, der sælges 
som klasseabonnement:
iXplore Natur/teknik 1
iXplore Natur/teknik 2
iXplore Natur/teknik 3
iXplore Natur/teknik 4
iXplore Natur/teknik 5
iXplore Natur/teknik 6
iXplore Geografi 7
iXplore Geografi 8
iXplore Geografi 9

iXplore Biologi 7
iXplore Biologi 8
iXplore Biologi 9
iXplore Fysik/kemi 7
iXplore Fysik/kemi 8
iXplore Fysik/kemi 9

www.geografforlaget.dk
Lærernes forlag 

Bestil en måneds gratis og 
uforpligtende prøveabonnement 
på www.geografforlaget.dk/
prøveabonnement

1.-9. klasse

Xplore          Natur· teknik 3

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 3Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 2 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 2 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 2Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 4

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse? Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 5 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 5 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 5Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 6

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 6Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 1

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse?

Geografi 7

Xplore      Geografi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 6 0 4 1

ISBN 978-87-7702-604-1

Fysik · kemi 7

Xplore      Fysik · kem
i 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

NY

NY

Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

Ny

Ny

Geografi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Fysik · kemi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Geografi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

NY

NY

Fysik · kemi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Fysik·kemi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

Check bagsidetekst

NY ISBN

På www.geografforlaget.dk 
kan du læse mere, bestille 
gennemsynseksemplarer 
og bladre i bøgerne.

SKOLESTART 13

SKOLESTART 13

NYHEDER

TILSKUDSBERETTIGEDE NYHEDER

Xplore og iXplore er en ny generation af naturfagssystemer, der sikrer progression, 
 sammenhæng og tværfaglighed i naturfagsundervisningen fra 1.-9. klasse. 
Systemerne kan bruges både sammen og hver for sig.

Folkeskole - dobbelt xplore2.indd   1 03/05/13   02.28
139306 p22-23_FS1013_Konfronteret.indd   24 17/05/13   10.31



f o l k e s k o l e n  /  X X  /  2 0 1 2  /  25 

Xplore og iXplore – trykte og digitale naturfagsssystemer

iXplore
Digitale naturfagssystemer med 
progression fra 1.-9. klasse

På opdagelse 
med Xplore

Kernestof og interaktive ressourcer
iXplore er fire helt nye digitale systemer til natur/teknik, biologi, fysik/kemi og geografi. De digitale systemer 
indeholder naturfagligt kernestof og har fokus på tværfaglighed og progression fra 1.-9. klasse. 

iXplore indeholder et stort udvalg af digitale ressourcer i form af bl.a. opgaver med direkte respons,  artikler, 
 leksika, animationer, videoer, test, adaptive test og oplæsning af tekst. Ressourcerne giver læreren mulighed 
for også at sammensætte egne forløb. Kommunikationsmodulet holder styr på elevens opgavebesvarelser 
og bogmærker, og lader læreren skrive beskeder og noter til eleven og klassen.

Xplore er opbygget med et 
indbydende og overskueligt 
layout. Kernestoffet formidles 
gennem en letlæselig tekst og 
et væld af fotos, tegninger, kort 
og diagrammer m.m. 
For hvert opslag i elevbogen 
findes tilhørende praktiske 
opgaver i elevhæftet. I lærer-
håndbogen findes konkret 
vejledning til læreren samt 
kopiark med ekstraopgaver 
og valgopgaver til evaluering. I 
Xplore Geografi, Xplore Biologi 
og Xplore Fysik/kemi findes 
for hvert klassetrin tre fælles-
emner, der åbner for tvær-
fagligt samarbejde. 

Du er altid velkommen til at 
ringe til os på tlf. 63 44 16 83 
og få mere information.

iXplore består af 15 websites, der sælges 
som klasseabonnement:
iXplore Natur/teknik 1
iXplore Natur/teknik 2
iXplore Natur/teknik 3
iXplore Natur/teknik 4
iXplore Natur/teknik 5
iXplore Natur/teknik 6
iXplore Geografi 7
iXplore Geografi 8
iXplore Geografi 9

iXplore Biologi 7
iXplore Biologi 8
iXplore Biologi 9
iXplore Fysik/kemi 7
iXplore Fysik/kemi 8
iXplore Fysik/kemi 9

www.geografforlaget.dk
Lærernes forlag 

Bestil en måneds gratis og 
uforpligtende prøveabonnement 
på www.geografforlaget.dk/
prøveabonnement

1.-9. klasse

Xplore          Natur· teknik 3

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 3Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 2 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 2 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 2Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 4

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse? Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 5 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 5 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 5Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 6

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 6Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 1

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse?

Geografi 7

Xplore      Geografi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 6 0 4 1

ISBN 978-87-7702-604-1

Fysik · kemi 7

Xplore      Fysik · kem
i 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

NY

NY

Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

Ny

Ny

Geografi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Fysik · kemi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Geografi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

NY

NY

Fysik · kemi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Fysik·kemi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

Check bagsidetekst

NY ISBN

På www.geografforlaget.dk 
kan du læse mere, bestille 
gennemsynseksemplarer 
og bladre i bøgerne.

SKOLESTART 13

SKOLESTART 13

NYHEDER

TILSKUDSBERETTIGEDE NYHEDER

Xplore og iXplore er en ny generation af naturfagssystemer, der sikrer progression, 
 sammenhæng og tværfaglighed i naturfagsundervisningen fra 1.-9. klasse. 
Systemerne kan bruges både sammen og hver for sig.
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Under lockouten er der kommet meget for-
skellige udmeldinger fra Skolelederforeningen 
og resten af DLF vedrørende rammer for læ-
rernes arbejde og ledelse. Hvordan vi så kom-
mer videre herfra, er naturligvis relevante 
overvejelser, som vi må tage i fællesskab. 

Et presserende spørgsmål, nemlig hvordan 
vi skaffer ordentlige vilkår for ledelse uden 
aftalemæssige rammer for lærernes arbejds-
tid, bør vi i den grad koncentrere fælles 
kræfter om. Fra arbejdsgiver- og andre sider 
er der blevet fremført en række påstande om 
nødvendigheden af et større ledelsesrum, at 
overenskomstaftaler forhindrer ledelse, at læ-
rere ikke ønsker at være omfattet af ledelse, 
at lærerne bare selv kunne bestemme alt, og 
lederne blot kan se til. Det er det rene slud-
der. Heldigvis har vi rigtig mange kompetente 
ledere, der udvikler ledelsesrummet sammen 
med lærerne. 

Den kampagne, som KL – bakket op af re-
geringen – har kørt mod lærerne og lærernes 
arbejdsindsats, har for mange lærere givet 
anledning til at overveje: »Hvor står min leder 
henne i det spørgsmål? Synes han/hun også, 
at jeg ikke arbejder nok for min løn, at jeg 
er lidt smådoven, som eksempelvis KL giver 
udtryk for?«

Der er brug for klare udmeldinger fra le-
dere, der har forholdt sig tavse under konflik-
ten. Det er passende at stille konkrete spørgs-
mål til lederne på skolen om, hvor de står. 

Hvordan skal der ledes på skolen? Hvor-
dan skaber lederen retfærdighed og et godt 

 At foreslå  
ansættelse af 
1.350 nye ledere 
til at styre  
bureaukratiet 
lægger fokus 
det helt forkerte 
sted. 

arbejdsmiljø og dermed engagement til at 
løse opgaverne kvalificeret? Hvilke forvent-
ninger har lærerne til skolelederen? 

Lederne har med lovgivningen og ingen 
aftale fået en langt større opgave, og mange 
steder vil de blive mere alene om at løse den. 
At foreslå ansættelse af 1.350 nye ledere til at 
styre bureaukratiet lægger fokus det helt for-
kerte sted. Man kunne jo i stedet indgå lokale 
aftaler, der mindsker bureaukratiet og levner 
plads til god skoleledelse. 

Lærere vil hellere end gerne udsættes for 
ledelse, og hvis ikke vi passer rigtig meget på, 
vil god skoleledelse blive en mangelvare af 
hidtil usete dimensioner. Vi har ikke brug for 
managementledere, der alene styrer på tid og 
resursemaksimering. Vi har brug for ledere, 
der tør være ægte, nærværende ledere, der 
professionelt tør udfordre lærernes beslutnin-
ger vedrørende undervisningen og gå i dialog 
med lærerne om undervisningens kvalitet og 
udvikling. Den stemme har været alt for svag 
gennem lang tid. 

DLF mener
Gordon Ørskov Madsen 
forMand for dLf’s  
overenskoMstudvaLG
 

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

Jan Thrane: 
»snakken går allerede, og det 
spørgsmål, der er på mange skole
folks læber, er: Hvem sætter Lars 
Løkke ind som ny undervisnings
minister? spørgsmålets aktualitet 
fremgår af nedenstående beskri
velse af regeringens kurs og alvo
ren af denne. socialdemokraterne 
står ikke bare over for sit eget 
selvmord – men som en anden 
kamikazepilot har partiet ramt ind 
i egne rækker og ødelagt et muligt 
regeringsalternativ til en borgerlig 
regering i årtier frem. det er en
hedslistens pligt at standse det, 
før det bliver værre – at den ikke 
allerede har gjort det, er en fejl, der 
er ved at gå op for flere og flere«.

}Klip fra tegneblogindlægget 
»Hvem bliver Christine Antorinis 
afløser?«

Flemming Nygaard: 
»… den fynske virksomhed 
ordbogen.com flytter et nyt in
ternationalt callcenter med 50 
ansatte til tyskland, fordi danske 
unge er for dårlige til tysk. en 
kendsgerning, der giver erhvervs
livet problemer hvad angår dan
marks største eksportmarked. 
dansk vareeksport var i 2010 på 
cirka 541 milliarder kroner til hele 
verden. Heraf udgjorde eksporten 
til tyskland godt 91 milliarder 
kroner. Jeg er alvorligt bange for, 
at ovenstående eksempel fra den 
fynske virksomhed kun er begyn
delsen på et ekspanderende sce
narie, der vil fortsætte, såfremt 
der ikke nu gøres noget for faget.

}Klip fra debatindlægget  
»Er der håb for tysk?
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folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet
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FILOSOFI i PRAKSIS
4 filosofimetoder

Ny bog til de ældste klasser

Enkel, praktisk og overskuelig. 
Nem at undervise i.

folkeskolen.dk

Givtigt forhold mellem oplæg og metoder.
Fyldt med gode spørgsmål og opgaver.

ungdomsskolen

En perlerække af gode etik-opgaver.
SKOLEBIBLIOTEKET på EMU

Rigtig spændende og udfordrende.
Lektørudtalelse

Kan bidrage til at indløse de forhåbninger, 
som alle skolereformforslag handler om.

Professor Ole Fogh Kirkeby

Forlaget X
108 kr. u.moms inkl. lærermateriale

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen  
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til  
Folkeskolen  nummer 12 skal være redaktionen i hænde senest  
tirsdag den 4. juni klokken 9.00.

Bjarne Kent Nielsen, pensioneret lærer, Taastrup

stakkels naive skoleledere
Med regeringsindgrebet i konflikten mel-
lem KL og DLF er forberedelsestiden ikke 
sikret, hvilket åbner en motorvej for, at 
Moderniseringsstyrelsen (læs: Styrelsen 
for afvikling af den offentlige sektor) kan 
fortsætte gennemførelsen af endnu flere 
besparelser. Anders Balle, formand for 
Skolelederforeningen, optrådte på tv lige 
efter indgrebet (læs: overgrebet) med 
armene helt oppe under loftet i lovpris-
ningen af, at overgrebet betyder større 
ledelsesrum. Men han har nok ikke læst 
regeringens Vækstplan.dk! For heri står at 
læse: »… et af regeringens mål er, at arbej-
det med modernisering af den offentlige 
sektor skal frigøre 12 milliarder kroner 
frem mod 2020«. Dette sparemål skal skaf-
fes »… ved øget fokus på … arbejdstidsreg-
ler og arbejdsforhold«.

Så mon ikke Anders Balle og hans kolle-
gers såkaldte »større ledelsesrum« vil blive 

indsnævret betydeligt af de sparekrav, sko-
lelederne vil blive pålagt ovenfra at skulle 
gennemføre i stedet for at stå i spidsen for 
skoleudvikling? Hvorfor har Skolelederfor-
eningen dog ikke kæmpet for, at der i det 
mindste skulle sikres en pulje til forbere-
delse, som politikerne ikke kan skalte og 
valte med? Nu må skolelederne berede sig 
på en fremtid, hvor de skal anvende en 
betydelig del af deres arbejdstid med tids-
studier og optræden som ridefogeder for 
»Styrelsen for afvikling af den offentlige 
sektor«. Gad vide om de også får kræfter 
og energi til at stå i spidsen for en skolere-
form med en masse lærere, der totalt har 
mistet tilliden til deres arbejdsgivere, og 
som nu er blevet reduceret (læs: normali-
seret) til lønarbejdere på en pølsefabrik? 
Så få lige armene ned, Anders Balle!

DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2013  ·  23.-27. SEPTEMBER
WWW.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK

INVITÉR VIDENSKABEN PÅ BESØG 
BESTIL GRATIS FOREDRAG TIL UGE 39
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Henni Nielsen, lærer og kommende efterlønner, Ejby Skole

OvErgrEb Og tyvEri, AntOrini

Elisabet Bühring, tale-høre-pædagog, på vegne af tale-høre-pædagogerne i Helsingør Kommune

Tale-høre-pædagoger var også 
ramt af lockout

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

Brian Degn Mårtensson:
»… de andre hold havde 
strenge træningsprogram
mer, og fødeindtagelse, hvile 
og taktik var nøje udmålt af 
stabene for de bedste hold. 
det var jo klart for alle, at det 
var sådan, man vandt i den 
moderne, internationale kon
kurrence. disse programmer 
baseredes på evidensanaly
ser af kostens påvirkning på 
kroppens præstationsevne, 
og hvorledes det optimale 
træningsprogram konstru
eres. stor var overraskelsen 
– og forargelsen – derfor, 
da medierne kunne vise det 
danske landshold på Mc
donald’s i Malmø, på mini
golfbaner og i pjattet leg i 
den lokale svømmehal. ofte 
med en øl i hånden. var både 
de og træneren blevet vanvit
tige? selvfølgelig blev der 
også trænet – ellers kan man 
altså slet ikke spille fodbold
kampe på det niveau – men 
evidensen og kompetencefo
kuseringen manglede altså i 
helt forfærdelig grad …
… det er på en måde helt 
afgørende, at vi vandt euro
pamesterskabet i 1992. vi 
lærte nemlig – i en moderne 
konkurrencesituation – at 
den meget danske ide om 
fællesskabets værdi kan no
get – også når vi skal lave 
ranglister«.

}Klip fra blogindlægget 
»Dengang Danmark blev 
nummer 1«

Kære Antorini.
Så lykkedes det endelig. En såkaldt rød 
regering, med Ziegler som mellemmand, fik 
godt og grundigt trynet lærerne. Oven i det 
mistede vi en månedsløn til den slunkne kom-
munekasse.

Rent tyveri, det hele var jo aftalt på for-
hånd, så lærerne havde ikke en chance. Be-
grebet »Den danske model« synes kun at tilgo-
dese den ene part. Den er vist død fremover.

Og hvad kom der så ud af det? En demo-
tiveret lærerstab, som virkelig føler, at der er 
begået et overgreb mod dem. Lærere, som 
virkelig ikke kan se, hvordan de på forsvarlig 
måde skal udføre deres arbejde, når der ikke 
er garanteret bare et minimum af forberedel-
sestid.

De ældre læreres aldersreduktion skal ud-
fases, og derudover skal de påregne at skulle 
undervise endnu mere end de yngre lærere, 
for de har jo den store erfaring og behøver så 
ikke den store forberedelse.

Sikke en seniorpolitik, Antorini. Hvad tror 
du, der sker, når man bliver ældre? Man bli-
ver altså hurtigere træt, måske får man også 
lidt flere skavanker. Det sker sikkert også for 
dig en dag.

Når nu din taburet vælter ved næste valg, 
og tro mig, det gør den, for det her tilgiver vi 
jer aldrig, så kunne du jo, hvis ministerpen-
sionen ikke er nok, tage en uddannelse som 
folkeskolelærer.

Så kunne du også prøve at stå med en 4. 
klasse med, nej, ikke 26, men 28 elever, hvor 
tre elever med særlige vanskeligheder er in-
kluderet. Det er altså virkeligheden for rigtig 
mange af os.

Kunne det ikke være sjovt at prøve? Jeg 
kan fortælle dig, at man er på hele tiden, også 
i den pause, hvor du tror, vi ikke laver noget.

I årene fremover vil man se en massiv 
stigning i sygefraværet på skolerne, for vi kan 
simpelthen ikke holde til det.

Nu er jeg heldigvis i den alder, hvor jeg 
kan gå min vej, og det gør jeg. Men jeg tæn-
ker på mine kolleger og ikke mindst mine 
elever, der fremover skal regne med en un-
dervisning, hvor kvaliteten bliver noget man-
gelfuld og i værste fald dårlig. Det er virkelig 
sørgeligt. 

Størstedelen af tale-høre-pædagogerne i 
Børne- og Ungerådgivningen i Helsingør Kom-
mune var også omfattet af KL’s lockout.

Dette medførte, at talepædagogisk vejled-
ning, undervisning og diverse gruppetilbud 
for børn med sproglige vanskeligheder des-
værre ikke kunne gennemføres.

For børn med sproglige vanskeligheder 
betyder det, at de og deres forældre og dag-
institution ikke har fået den specialpædago-
giske bistand, som de ifølge lovgivningen har 
krav på.

Sproget er med til at skabe mening for 
den enkelte i relation til andre og til fælles-
skabet. Sproget har stor betydning for børns 

udvikling af intellektuelle, kommunikative og 
sociale kompetencer og har stor betydning 
for trivsel, følelsesmæssig udvikling samt læ-
seindlæring og senere uddannelse.

I forbindelse med kommende skolestart 
kan det have store konsekvenser for det en-
kelte barn med sproglige vanskeligheder, at 
barnet og dets netværk ikke har fået den tale-
pædagogiske indsats, de har behov for.
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Esben Skytte Christiansen, forhenværende skoleleder, Ulfborg   

De stakkels drenge på rette plads  
og konen i muddergrøften
I Folkeskolen nummer 8 er der en kronik om 
redningen af »de stakkels drenge«. Red-
ningskransen er udkastet af en selvstændig 
åndemaner sammen med seks offentlige hjæl-
peånder og udgøres af en deus ex machina i 
form af mantraet om, at køn er noget, »vi gør« 
og »vi skaber«. 

Forfatterinden (Cecilie Nørgaard med 
flere, redaktionen) har forlæst sig på de nebu-
løse socialkonstruktionistiske teorier, især de 
bourdieuske, som er i vælten på mange lære-
anstalter. Teorien om kønnet som ren social 
konstruktion er som manna i ørkenen for de 
vansmægtende feministers evige bestræbelser 
på at blive mændene lig, ikke mindst i magt 
og vælde. De franske skønånder har altid haft 
en eminent sans for at konstruere en diskurs 

om det irreale til ukritisk annammelse for de 
svage i ånden.

Men mens hundene gør, drager som 
bekendt karavanen forbi. Det er aldrig let 
at indse det forløjede grundlag, éns hårdt 
tilkæmpede erkendelsesteoretiske fundament 
bygger på. Vi må også i dag erkende, at han-
køn og hunkøn ikke er ens, men forskellige. 
Mennesket kan ikke med viljens kraft eller 
med politiske og filosofiske deklamationer 
ændre på evolutionens gang. 

Problemet med de stakkels drenge er ikke 
kønsforkvaklet opdragelse, men at de i op-
væksten er underkastet ét køns omklamrende 
værdier, fra vuggestue over børnehave og 
skole til ungdomsuddannelse. I førskoleinsti-
tutionerne er den kvindelige kønsdominans 

klaustrofobisk, og i folkeskolen er den sær-
deles trykkende. Ikke underligt, at drengene 
føler sig forfordelt og lever i en fremmedgjort 
verden. Men netop det aspekt med den skæve 
kønsfordeling og dennes åbenlyst negative 
indflydelse på drengenes udvikling kommer 
de kvindelige skribenter ikke ind på. I deres 
bourdieuske idéverden er dette problem 
ikke-eksisterende. Vel fordi det ikke er nogen 
socialkonstruktion, men kun noget så prosa-
isk som den grangivelige virkelighed. Og som 
bekendt er virkeligheden en hård krabat at 
give sig i kast med. Så er det ulige lettere at 
konstruere nogle luftkasteller og anskue dem 
fra elfenbenstårnet. 

DLF

O
R

IEN
T

ER
ER

Der udskrives herved valg af 10 kongresdelegerede 
fra fraktion 4 til Danmarks Lærerforenings kongres 
for perioden fra den 1. april 2014 til den 31. marts 
2016.

Valg af 10 kongresdelegerede og 2 personlige sup-
pleanter for hver af disse foretages på fraktion 4’s 
årsmøde den 28.–29. august 2013. Valgbare er alle 
almindelige medlemmer, der på valgtidspunktet er 
medlemmer af fraktion 4. Stemmeberettigede er 
årsmødedeltagerne. 

Kandidatforslag kan fremsættes både forud for 
årsmødet og på selve mødet. Hvert kandi-

datforslag skal for at være gyldigt inde-
holde navn, adresse og cpr- eller med-
lemsnummer for både kandidaten og en 
1.-suppleant samt en 2.-suppleant.

Gyldige kandidatforslag, der er indkommet forud for 
årsmødet, udsendes sammen med den endelige 
dagsorden. Kandidatforslag, der ønskes udsendt 
forud for årsmødet, skal sendes til: 

Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12
1467 København K

eller pr. mail til dlf@dlf.org

og skal være foreningen i hænde senest mandag 
den 22. juli 2013.

Anders Bondo Christensen
formand

Valg af delegerede fra fraktion 4
til Danmarks Lærerforenings kongres
for perioden 1. april 2014 — 31. marts 2016
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Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

LærErE Er iKKE ArbEjDsmænD

BYENS TRÆER  
SKOLEKONKURRENCE

aUgUSt-SEptEmbER 2013 
Lad dine elever opdage, beskrive  
og blive klogere på byens træer

Find inspiration og undervisningsaktiviteter  
på hjemmesiden

www.naturenibyen.dk
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debatteret

For få uger siden havde skolelederne en 
række engagerede og gode loyale medarbej-
dere, der, som i alle andre virksomheder, 
udførte alt arbejdet og gjorde det, så godt 
som de formåede under de givne omstæn-
digheder. Nu har man så per diktat redu-
ceret disse gode og loyale medarbejdere til 
en flok umælende underordnede uden reel 
indflydelse. Den har man deponeret hos 
skolelederne og KL.

Den fornuftige skoleleder tager nok sine 
lærere med på råd, som han altid har gjort. 
Han vil, hvis man skal være helt ærlig, være 
nødt til at indrømme, at langt de fleste fag-
lærere ved langt mere om deres speciale, 
end nogen skoleleder nogen sinde kommer 
til. Sådan var det i min tid, og jeg kan ikke 
forestille mig, at det har ændret sig meget, 
siden jeg blev pensioneret. Lederen skal lede 
og fordele arbejdet, men lederen er rigtig ilde 

stedt, hvis han ikke har sine medarbejdere 
med sig. Alene er han/hun lig nul.

Det bringer mig til at gentage, hvad jeg tid-
ligere har skrevet. Lærere kan ikke lignes ved 

arbejdsmænd. De har en helt særlig opgave, 
som kræver megen omtanke og dermed for-
beredelse, hvis alle elever skal føres så langt 
frem, som deres evner tillader. Man kan ikke 
få alle lige langt frem. Der vil altid være en 
rest tilbage, som ikke kan tage en uddannelse, 
og den vil ikke blive mindre, efter at man har 
gennemført inklusionen.

Desværre bliver der færre og færre ar-
bejdspladser til »resten«. Vi har allerede 
80.000 personer på overførselsindkomst 
og kan forvente en stigning på cirka femten 
tusinde personer årligt. Det kan ikke klares 
hverken ved længere skoledage eller ændrede 
ledelsesforhold. Det kan kun klares ved, at 
man beholder de simple job her i landet, så 
de 15-20 procent dårligt uddannede kan finde 
et arbejde, også uden den ungdomsuddan-
nelse, som de ikke kan klare.

 Lederen skal 
lede og fordele 
arbejdet, men 
lederen er rigtig 
ilde stedt, hvis 
han ikke har sine 
medarbejdere 
med sig.

VIDEN
INSPIRATION
INDFLYDELSE

DIALOG

foreningens hus
LÆRER

DANSK

foreningens forlag
LÆRER

DANSK

distribution
BOG

DANSK

foreningen
LÆRER

DANSK

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

Vi er 9000 medlemmer i dansklærerforeningen, 
og vi arbejder på tværs af skoleformer for et stærkt 
og engageret danskfag. Som medlem får du nyheds-
breve, faglig opdatering, rabat på materialer og 
kurser og medlemsbladet DANSK 4 gange årligt.

MELD DIG IND I 

ET STÆRKT 

DANSKFAGLIGT 

FÆLLESSKAB!

DANSKLF.DK

– er når man kan se 
”det rykker”. At man på 
baggrund af inspirerende 
materiale formår at fl ytte 
eleverne, så deres lyst til 
at være aktive i og om-
kring processer vækkes 
til live.

DET BEDSTE 
VED AT VÆRE 
DANSKLÆRER …

Lone Torp Rosenkilde
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old school / new school

Sløjd og  
frikadellesløjd

Der er sikkert mange elever, der 
ikke ved, hvad ordet sløjd dæk-
ker. Det er ligesom undervis-
ningen i sløjd i fare for at blive 
historisk. Vi har lånt ordet fra 
svensk, hvad der ikke kan un-
dre, i betragtning af at fagets 
indførelse var inspireret af erfa-
ringer fra sverige og finland.
   selv lærte jeg meget af årene 
med sløjd på skemaet, selv om 
jeg ikke blev ret dygtig til det. 
Jeg lærte blandt andet, at nog-
le af de kammerater, som ikke 
var ret gode til de boglige fag, 
kunne have særlige talenter i 
de praktiske fag. Gert fra min 
klasse hørte ikke til de dygtige, 
men han var fænomenal til 
sløjd, og jeg beundrede ham 
vildt. Mine egne sømkasser og 
fuglebure var ret mislykkede. 
   Vi skulle i begyndelsen save 
i takt, og mens man i gymna-
stik talte ét-to-(tre-fire), talte 
man, når savene skulle i sving, i 
rækkefølgen to-ét: et forsigtigt 
skub fremad med saven under 
to, og så en kraftig savebevæ-
gelse under ét. Det stod jeg så 
og funderede over. Pigerne i 
klassen havde i stedet hjem-
kundskab, som i datidens slang 
oftest blev kaldt frikadellesløjd; 
det ord er vist også blevet pen-
sioneret slang. 
    I artiklen til venstre for den-

ne kan man læse skolebe-
styrer emil slomanns opfat-

telse af sløjdundervisningen: 
»Det er sløjdens særlige evne, 
at den tilfredsstiller Børnenes 
naturlige frembringelses-
lyst ...«. Det sidste ord bruges 
ikke mere i skolesammen-
hæng. Man taler om kreative 
og praktiske fag, og før ordet 
frembringelseslyst kunne man 
bruge ordet vindskibelighed, 
som betegnede virketrang, ini-
tiativrigdom og lignende. Den 
første læsebog i faget dansk i 
latinskolen havde et helt afsnit 
med historier om vindskibelig-
hed. Bogen hed »store og gode 
Handlinger af Danske, norske 
og Holstenere« (1777), og der 
var i hvert fald ikke tænkt på 
sløjdundervisning.

Professor Higgins

Praktisk: At samle hoved og hænder om en krævende og kreativ opgave var det nyeste pædagogiske bud  
i 1880’erne. Sløjd blev faget, der forenede sjæl og legeme – men kun for drengene.

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

Retsavning i takt
Den pædagogisk nytænkende Hermann Trier var en stor fortaler for sløjd 
i 1800-tallets sidste årtier. Han skrev i forordet til Aksel Mikkelsens bog 
»sløjdskolen« fra 1885: »Mens barnet bruger sin hånd og sit øje, fremmes 
dets legemlige sundhed, skærpes dets forstand og styrkes dets vilje; hånd-
gerningen bliver en drivkraft i dets udvikling til personlighed«.

Fuglekassen i vinkel
over 100 år efter at sløjdfaget første gang blev udråbt som et pædagogisk 
virkemiddel, er faget atter aktuelt. statsminister Helle Thorning-schmidts 
åbningstale i oktober 2012 indeholdt denne vision om sammenhæng mel-
lem matematiske og praktiske fag: »Matematik er flyttet fra klasselokalet 
til skolens værksted. Her er emil i gang med at bygge et fuglehus sammen 
med tre andre fra klassen. lugten af træ, lyden af saven, den rette vinkel på 
fuglehusets tag – det får Pythagoras’ sætning til at hænge bedre fast«.

en sund sjæl i et sundt legeme har været 
pædagogikkens og skolens dobbelte mål lige 
siden de gamle romere. skolen skulle opdrage 
både forstanden og kroppen ved at lære barnet 
sunde vaner og gymnastiske øvelser, og i løbet 
af 1800-tallet var der da også pædagoger, der 
mente, at fysisk aktive børn lettere tilegnede 
sig den boglige viden. Det gjaldt ikke kun den 
forfriskende virkning ved et frikvarter med leg 
og frisk luft, men også det samarbejde mellem 
krop og sjæl, som praktiske fag krævede. Det 
var dog ikke det obligatoriske fag håndarbejde, 
der kun var forbeholdt piger, pædagogerne her 
tænkte på, men det nye og pædagogisk lo-
vende fag sløjd.

sløjd var udbredt i finland og i sverige, hvor 
mange danske lærere fik inspiration og tog fagets 
metoder til sig. I Danmark var initiativtageren til 
udbredelsen af sløjd først og fremmest skolefor-
stander Aksel Mikkelsen. Hans ideer om 
sløjdens positive pædagogiske virk-
ninger blev begejstret modtaget 
af pædagogisk progressive læ-
rere, og i midten af 1880’erne 
grundlagde de Dansk sløjd-
forening, og Mikkelsen åb-
nede en sløjdlærerskole på 
frederiksberg. 

Mikkelsen udviklede systemet 
Dansk skolesløjd, der hvilede på be-
stemte principper. Værktøjet skulle bruges 
korrekt og tilpasses børn i størrelse og udform-
ning. Alle elever skulle lave de samme genstande 
og i samme rækkefølge – man startede helt sim-
pelt med at skære en blomsterpind og endte med 
at bygge en knivkasse. selve produktet var i prin-
cippet ligegyldigt. Det var processen, der havde 
den pædagogiske effekt.

Især private skoler og byskoler tog sløjden ind 
som et frisk pædagogisk pust, og eleverne satte 
også pris på faget, der gav afveksling fra den stil-
lesiddende undervisning. Privatskolebestyreren 
emil slomann havde sløjd på skemaet med op 
til 14 ugentlige timer i sin skole på frederiksberg, 
og han mente, at sløjd gav børnenes virketrang et 
naturligt afløb: »Det er sløjdens særlige evne, at 
den tilfredsstiller børnenes naturlige frembringel-
seslyst, som ellers er hjemløs i skolen«.

Sløjd

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

og sætter kuriositeterne  
i perspektiv med  

nutiden.

foto: Århus kom
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ENGELSK 3-5

A BOOST OF ENGLISH

Boost lægger op til en aktiv og alsidig sprogundervisning. 

Sprogtilegnelsen foregår især igennem leg, sang og mødet med 

original børnelitteratur. Systemets opbygning sikrer en naturlig 

faglig progression med fokus på de praktiske sprogfærdigheder. 

Tekstbog og arbejdsbog er tematisk opbygget, og der arbejdes 

med elevnære emner og varierede opgaver og arbejdsformer.
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til gennemsyn

BOOST 3.-5. KLASSE
Textbook 64-104 sider Kr. 118,-

Workbook 64-72 sider Kr. 81,-

Teacher’s Guide 122-142 sider Kr. 545,-

Teacher’s CD  Kr. 514,-

i-bog, pr. år, pr. klasse Kr. 229,-   Alle priser ex moms
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Skolepatruljerne har fået et nyt og visuelt 
stærkt materiale til undervisningen.

Find mere inspiration på sikkertrafik.dk/skole

Nyt, gratis materiale 
på sikkertrafik.dk/
skolepatrulje

Vind 10.000 kr

 til truppen på 

sikkertrafik.dk/

spkonkurrence

Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Sagnomspundne templer, 
bølgende teplantager og stem-
ningsfulde kolonibyer. Oplev den 
smukke, grønne tropeø Sri Lanka 
og få en oplevelse for livet.

Sri Lanka er et sandt tropeparadis. Her er kilo-
metervis af palmeklædte strande, lækkert krydret 
mad og fantastisk natur. Men landet byder også 
på en rig kulturarv med en spændende kolonihi-
storie og smukke, gamle templer. På denne rund-
rejse oplever vi begge dele og får samtidig en 
enestående indsigt i srilankansk hverdagsliv og 

lokale skikke. Undervejs besøger vi et »elefant-
børnehjem« og tager på junglesafari. I hjertet af 
Sri Lanka udforsker vi de imponerende buddhi-
stiske helligdomme og stifter bekendtskab med 
nogle af landets mange religiøse ritualer.

Rejsen er skræddersyet til Folkeskolens læ-
sere, og som noget ganske særligt besøger vi en 
klosterskole for buddhistiske munkenovicer, et 
college i junglen og børnehjemmet »Innacia Me-
morial Home«.  

Der er lagt vægt på komfort og forkælelse, og 
under hele rejsen bliver vi indlogeret på hoteller 
af høj standard. 

Rejsen kan forlænges med et firedagesop-
hold på et skønt strandresort (2.950 kroner).

■  11 dage med rejseleder Rikke Former,  
arkæolog og cand.mag. i sydasienstudier.

■  Afrejse: Uge 7, den 6.-16. februar 2014 – lille 
gruppe – maksimalt 22 deltagere.

■  Pris: 16.900 kroner (tillæg for enkeltværelse 
2.250 kroner).

■  Prisen inkluderer blandt andet: Al transport, 
helpension, alle udflugter og entreer, bidrag til 
Rejsegarantifonden.

SRI LANKA I VINTERFERIEN 2014
– rundrejse skræddersyet 
til Folkeskolens læsere

De buddhistiske helligdomme i hjertet af Sri Lanka er 
blandt Asiens største seværdigheder.

Flere end 200.000  
gik på Folkeskolen.dk  

under lockouten.
der var langt over tusind  

indlæg Fra læserne.
klik ind og tilmeld dig et  
personligt nyhedsbrev  

om det, der interesserer dig.
bliv klogere sammen  –  Folkeskolen.dk
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ny viden
 

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  esbeN christeNseN / esc@dlf.org 

Aarhus Universitet fik for et år siden en kraftig mave-
puster, da 15 højt kvalificerede it-didaktiske forskere 
fra dPU kollektivt sagde op i protest mod universite-
tets topdown-ledelsesstil og derpå straks blev ansat 
hos konkurrenten Aalborg Universitet.

Nu har Aarhus Universitet tilsyneladende fået vej-
ret igen og gør klar til et kontrastød på den it-pæda-
gogiske front. Universitetet er således gået sammen 
med Aarhus Kommune og den lokale professionshøj-
skole vIA University college i et partnerskab, der skal 
løfte børns og unges læring gennem it-didaktik. 

»fra universitetets side er vi meget optaget af 
forskningens samspil med samfundet. Parterne bag 
den her rammeaftale har en fælles interesse i at sikre 
en inspirerende og læringsorienteret udvikling af 
undervisningen i skolerne. Aftalen etablerer en unik 
mulighed for praksisnær forskning og videnudveksling, 
der på sigt vil komme de nye generationer af børn, 
unge og undervisere til gavn«, siger dekan for Arts ved 
Aarhus Universitet Mette Thunø.

Kommunen stiller skoler til rådighed for empiriske 
undersøgelser, og universitetet og professionshøjsko-
len leverer de medarbejdere og studerende, der skal 
gennemføre undersøgelserne.

Aarhus Universitet  
opruster på det  
it-didaktiske område

Hvordan støtter man bedst udsatte unge 
i processen med at skabe eget liv? 

en ny form for behandlingstilbud 
sætter fokus på primært de 14-18-årige 
udsatte, og formålet er, at de unge skal 
blive bedre til at sætte kursen i eget liv. 
de unge er selv med til at identificere ting 
i deres liv, som er problematiske, og som 
de gerne vil have hjælp til at klare. Måske 
er det ikke de samme ting, som andre 
ser. jan Tønnesvang, der er autoriseret 
psykolog og professor ved Aarhus Univer-
sitet, kalder det en indkredsning af den 
enkeltes livsudfordring.

»for mig at se er den enkeltes udvik-
ling og evne til at tage hånd om sit eget 
liv blandt andet afhængig af, hvordan 
han eller hun mestrer fire grundlæggende 

den udsatte unge skal hjælpes med at sætte 
sig en kurs i sit liv, at lære at holde kursen (el-
ler ændre den, hvis det skal til) for til sidst at 
blive sig selv i kursen, så kursen bliver til en 
livskurs.

Nyt behandlingstilbud til  udsatte unge

HISTORIEN ER IKKE HVAD DEN HAR VÆRET NU ER DEN OGSÅ PÅ NETTET!

www.meloni.dk
gode solide læremidler til den rigtige pris

www.meloni.dk
gode solide læremidler til den rigtige pris

DEN DIGITALE
HISTORIEBOG

Den digitale Historiebog omfatter bl.a.
• Masser af temaer
• Undervisningsforløb
• Lydbøger til Indblik og udsyn
• Kortbase
• Tidslinjer

historie.meloni.dk
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Ved Jennifer Jensen / jje@dlf.org

 

Læs mere og tilmeld din klasse på aiu.dk

Læs mere og tilmeld dig på geogebralabs.dkLæs mere og se programmet på goldendays.
dk/festival 

Nyt behandlingstilbud til  udsatte unge
kompetencer i tilværelsen. de fire kompetencer 
vedrører menneskets teknikalitet, socialitet, re-
fleksivitet og sensitivitet«, siger professor jan 
Tønnesvang i forbindelse med omtale af det nye 
tilbud. 

de fire kompetencer udgør sammen en hel-
hed i forståelsen af, hvad der skal til, for at man 
kan klare sit liv på en god måde:

Teknikaliteten handler om faglighed, det vil 
sige at kunne gøre noget i tingsverdenen. so-
cialiteten handler om evnen til at indgå i sociale 
relationer. sensitiviteten handler om at kunne 
mærke og regulere sine følelser. og refleksivi-
teten handler om at kunne tænke sig om - at 
kunne bruge sin omtanke.

Ud over jan Tønnesvang står chefpsykolog 
Marianne schøler fra Ungliv.dk og Ungdoms-
centret under Aarhus Kommunes socialforvalt-
ning bag tilbuddet.

Hvis de unge opnår kvalificeret selvbestem-
melse, som behandlingen tilstræber, kan det 
være en ramme, der kan benyttes på tværs af 
flere forskellige sammenhænge som eksempel-
vis skole, skolefritidsordning og ungdomscentre.

Filosofifestival
Historiefestivalen golden days sætter i år i anled-
ning af 200-året for Kierkegaards fødsel fokus på 
filosofi på årets festival, »Philosophy now«. den 
6.-22. september byder forskellige steder i Kø-
benhavn og omkringliggende kommuner på både 
udstillinger, forestillinger, debatter, byvandringer 
og fester. golden days tilbyder undervisningsma-
teriale og undervisningstilbud til festivalen. Meld 
dig ind i festivalens lærernetværk og bliv opda-
teret på tilbuddene til skoler. send en mail med 
navn og adresse til info@goldendays.dk – mærk 
emnefeltet »lærernetværk«.

Igen i år løber den traditionsrige aviskonkurren-
ce af stablen til efteråret. den har skiftet navn 
til Nyhedsugen, men konceptet er det samme: 
landets 6.-10.-klasser skal dyste mod hinan-
den om at lave en avis på én uge. Årets tema 
er »På grænsen«, og mulighederne udvides, så 
klasserne kan supplere eller erstatte den almin-
delige trykte avis med et nyhedssite og dermed 
gøre brug af flere digitale værktøjer end førhen. 
desuden er det i år muligt at tilmelde sin klasse 
i en valgfri uge fra uge 43 til og med 46. Til-
meldingen løber fra 1. juni til 8. september.

Konference om Geogebra  
– med gratis kursus
 
den 20.-22. september er der konference i Kø-
benhavn om matematikværktøjet geogebra. 
Programmet er spækket med talere, som skal 
dele deres erfaring med at bruge læremidlet i 
undervisningen. som et særligt tilbud kan alle 
danske lærere, der tilmelder sig konferencen, få et 
gratis firetimerskursus i geogebra på center for 
Undervisningsmidler. Hvis man tilmelder sig før 
15. juni, koster konferencen 250 euro – derefter 
stiger prisen.

bliv avisudgivere for en uge

HISTORIEN ER IKKE HVAD DEN HAR VÆRET NU ER DEN OGSÅ PÅ NETTET!

www.meloni.dk
gode solide læremidler til den rigtige pris

www.meloni.dk
gode solide læremidler til den rigtige pris

DEN DIGITALE
HISTORIEBOG

Den digitale Historiebog omfatter bl.a.
• Masser af temaer
• Undervisningsforløb
• Lydbøger til Indblik og udsyn
• Kortbase
• Tidslinjer

historie.meloni.dk

139306 p36-39_FS1013_Ny viden Spot.indd   37 17/05/13   14.14



140mm

20
0m

m

140mm

Louis Jensen

L
o

u
is Je

n
se

n
  L

.i.v. e
n historie om

 foreskelse 

ungdomsRoman
gyLdendaL

Se så, nu begynder vi. 
Men hvor begynder vi egentlig? Det tænker jeg over en  
gang imellem …

For evigt din handler om at forlade den trygge barndom og 
finde sin plads i det svære ungdomsliv med venner, fester, 
forventninger og forelskelse. Vi følger pigen Ida, hvis  
fascination af den ældre ven, Kasper, giver hende nogle 
erfaringer, som sætter spor i hende for resten af livet.

7,1 mm

Ørkenland 
af Hanne Kvist 

skrevet på ryggen af 
Hosekræmmeren af 

St. St. Blicher

KONTEKST OG INTERTEKST
Gennem en række nyskrevne ungdomsromaner giver nogle af vores bedste 
forfattere et bud på, hvordan temaer fra klassiske kanonværker kan sættes 
i spil og gøres vedkommende for unge læsere i dag.
     De nye ungdomsromaner kan læses selvstændigt, eller sammen med det 
originale værk, og dermed åbne for en større intertekstuel forståelse hos 
eleverne.
     Serien er ledsaget af Litteraturdidaktik – intertekstuel læsning, en lærer-
vejledning af Torben Weinreich.

Skyld  
af Bent Haller  

skrevet på ryggen  
af En stor dag af 

Henrik Pontoppidan

For evigt din  
af Cecilie Eken  

skrevet på ryggen 
af Snedronningen 
af H.C. Andersen

8723

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

NYHEDER TIL DANSK

KONTEKST OG INTERTEKST L.I.V.

L.I.V. - En historie om forelskelse er den nyeste roman i serien Kontekst og intertekst, hvor 

nogle af vores bedste forfattere giver et bud på, hvordan temaer fra klassiske kanon-

værker kan sættes i spil og gøres vedkommende for unge læsere i dag. L.I.V. - En histo-

rie om forelskelse af Louis Jensen er skrevet på ryggen af Klodshans af H.C. Andersen.

FÅ STYR PÅ ORDKLASSERNE

Få styr på ordklasserne handler om ordklassegrammatik 

til udskolingens elever. Materialet fungerer som repetion, 

konsolidering og evt. udbygning af den viden om gramma-

tik, eleverne skal have som grundlag for undervisningen i 

dansk. Materialet er desuden test- og prøveforberedende.

LÆSESPRINGET – NY SERIE

Huske-, Ordne-, Overvåge-, og Udvikle-strategi-

er er de læseforståelsesstrategier, som eleverne 

på mellemtrinnet kommer til at arbejde med i 

Læsespringet 1, der er første bog i en ny serie.

SIKKER STAVNING 

Materialet er forskningsbaseret og indeholder 

en stor mængde opgaver, så eleverne får rig mu-

lighed for at øve sig. Opgaverne er valgt på bag-

grund af forskning i danske elevers udfordring 

med stavning.

MERE LÆSEMAKKER er en hjælp til usikre 

læsere. Yngre og ældre læsemakker samarbej-

der, så det også bliver sjovt at læse. Materialet 

bygger på det bedste bud på en effektiv læseun-

dervisning. Det er udviklet af  Karina Brunsgaard 

Bek, én af forfatterne bag det forskningsbasere-

de materiale Læsemakker - sammen om læsning. 

SKRIV TIL DIN LÆSER

Gennem Skriv til din læser lærer eleverne at skrive gode 

berettende, beskrivende, forklarende og argumenteren-

de tekster. De lærer om de forskellige teksttypers kende-

tegn og sprog, og hvordan man strukturerer formidlingen 

af viden i forskellige fag. 

ElisabEth arnbak

Faglig skrivning i 7.– 8. klassE

gyldEndal

skriv til din læsEr

Bøgerne i denne serie handler om faglig skrivning. Her lærer eleven, hvordan 

man skriver til sin læser, når man skriver berettende tekster, beskrivende tekster, 

forklarende tekster og diskuterende tekster.

bog i  •  bErEttEndE tEkstEr

I denne bog lærer eleven at skrive gode berettende tekster. Hvorfor skriver vi be-

rettende tekster og hvordan skriver vi dem, så det bliver let for læseren at forstå 

dem. Bogen gennemgår forskellige typer berettende tekster: den personlige beret-

ning, den faglige beretning, biografien og selvbiografien.
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bog i  •  bErEttEndE tEkstEr
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Karina Brunsgaard Bek 

Mere  læseMakker

2gyldendal

9 788702 142006

Strategitræet

Mere Læsemakker er en hjælp til læsere – og til deres læsevej
ledere og lærere. Gennem tæt samarbejde i makkerpar bliver både yngre  
og ældre elever bedre til at læse, mens de har det sjovt. 

I dette hæfte arbejdes der videre med de aktiviteter, som trænes i Læse-
makker – sammen om læsning. Hæftet kan bruges som et supplement til 
Læsemakkerforløbet eller efterfølgende i et konsoliderende forløb. 

Materialet bygger på det bedste bud på en effektiv læseundervisning. Det 
er udviklet af Karina Brunsgaard Bek, som er cand.mag. i audiologopædi 
og klassisk filologi. Hun har lang erfaring med undervisning af børn og 
unge med læsevanskeligheder, og arbejder idag som ordblinde og FVU 
konsulent.

Hæftet er praksisrettet og kan indgå direkte i læsevejlederens planlæg
ning. Materialet er gennemprøvet med gode erfaringer på en lang række 
danske skoler.

Hæftet henvender sig til den Ældre Læsemakker

Ordkendskab

Teksttyper

Sammensatte 
ord

Blødt eller
hårdt r

Struktur på 
tekst

Strategitræet

Karina Brunsgaard Bek 

Mere  læseMakker

1gyldendal

9 788702 134087

Struktur på
tekst

Idémylder

Hyppige
småord

Blødt d

Hjælpe-
sætninger

Strategitræet

Mere Læsemakker er en hjælp til læsere – og til deres læsevej
ledere og lærere. Gennem tæt samarbejde i makkerpar bliver både yngre  
og ældre elever bedre til at læse, mens de har det sjovt. 

I dette hæfte arbejdes der videre med de aktiviteter, som trænes i Læse-
makker – sammen om læsning. Hæftet kan bruges som et supplement til 
Læsemakkerforløbet eller efterfølgende i et konsoliderende forløb. 

Materialet bygger på det bedste bud på en effektiv læseundervisning. Det 
er udviklet af Karina Brunsgaard Bek, som er cand.mag. i audiologopædi 
og klassisk filologi. Hun har lang erfaring med undervisning af børn og 
unge med læsevanskeligheder, og arbejder idag som ordblinde og FVU 
konsulent.

Hæftet er praksisrettet og kan indgå direkte i læsevejlederens planlæg
ning. Materialet er gennemprøvet med gode erfaringer på en lang række 
danske skoler.

Hæftet henvender sig til den Yngre Læsemakker

Elsebeth Otzen 

Læsespringet 1

Gyldendal

LæsEfOrståELsE på mELLEmtrinnEt

Hvad er Læsespringet?

Læsespringet er en række hæfter med fokus på direkte undervisning i
læseforståelse til 4.-6. klasse. Der arbejdes struktureret med læseforstå-
elsesstrategier og genrelære. Læsespringet 1 er henvendt til 4. klasse og
kan med fordel benyttes senere i skoleforløbet til elever med læseforstå-
elsesvanskeligheder.

Hvad indeholder Læsespringet?

I alle Læsespringets hæfter arbejdes der med huske-strategier, ordne-
strategier, overvåge-strategier og udvikle-strategier. Og strategierne an-
vendes på danskfagets fagtekster, fx i avisens genrer, i boganmeldelser, 
biografier, litteraturhistoriske tekster, men også i tekster fra andre fag 
og andre obligatoriske emner, fx førstehjælp og færdselslære. Få fiktive 
tekster anvendes.
I Læsespringet er der også fokus på genrelæren, fx den berettende
genre – nyhedsartiklen, hvor der arbejdes med genrens komposition og
sprog. Brugen af genrekort indgår som en strategi.
Til Læsespringet hører lærerhæftet Læs ind og ud – læseforståelsesstra-
tegier i praksis.

Elsebeth Otzen underviser på læreruddannelsen i dansk og har i en år-
række undervist på efter- og videreuddannelsen i læsning og skrivning,
læseevaluering og læsevanskeligheder.
Elsebeth Otzen har også skrevet serien Springbrættet om skriftlig frem-
stilling.

GylDEnDal

9 788702 122398

91845_cover_laesespringet_r1.indd   1 18/07/12   11.09

sikker stavning · hæfte 1 sikker stavning
4. klasse

holger juul · gyldendal

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

De vigtigste bøjningsendelser

navneord (kaldes også substantiver)

ental flertal

Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt

bil bilen biler bilerne

hus huset huse husene

bus bussen busser busserne

bille billen biller billerne

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

Udsagnsord (kaldes også verber)

nutid Datid navneform førtid Lang tillægsform Bydemåde

hvisker hviskede hviske hvisket hviskende hvisk

kører kørte køre kørt kørende kør

hopper hoppede hoppe hoppet hoppende hop

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

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

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

gyldendal

Sorter ordene
Skriv selv

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

Ordklassekonkurrence
Fra nutid til datid

Lav et nyt ord

ElisabEth arnbak

Faglig skrivning i 7.– 8. klassE

gyldEndal

skriv til din læsEr

Bøgerne i denne serie handler om faglig skrivning. Her lærer eleven, hvordan man 

skriver til sin læser, når man skriver berettende tekster, beskrivende tekster, for-

klarende tekster og diskuterende tekster.

bog 2  •  bEskrivEndE tEkstEr

I denne bog lærer eleven at skrive gode beskrivende tekster. Hvorfor skriver vi  

beskrivende tekster, og hvordan skriver vi dem, så det bliver let for læseren at for-

stå dem. Bogen gennemgår forskellige typer beskrivende tekster og deres kende- 

tegn: objektive og subjektive tekster, fagenes beskrivende tekster og sproget i be-

skrivende tekster, fx sammensatte fagord og før-faglige ord og begreber.
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ElisabEth arnbak

Faglig skrivning i 8.– 9. klassE

gyldEndal

skriv til din læsEr

Bøgerne i denne serie handler om faglig skrivning. Her lærer eleven, hvordan man 

skriver til sin læser, når man skriver berettende tekster, beskrivende tekster, for-

klarende tekster og diskuterende tekster.

bog 3  •  ForklarEndE tEkstEr

I denne bog lærer eleven at skrive gode forklarende tekster. Hvorfor skriver vi for-

klarende tekster, og hvordan skriver vi dem, så det bliver let for læseren at forstå 

teksterne. Bogen gennemgår forskellige kendetegn ved forklarende tekster: årsag/

følge-strukturen, problem/løsning-strukturen, sproget i forklarende tekster og for-

skellige grafiske figurers udseende og funktion.
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ElisabEth arnbak

Faglig skrivning i 8.– 9. klassE

gyldEndal

skriv til din læsEr

Bøgerne i denne serie handler om faglig skrivning. Her lærer eleven, hvordan man 

skriver til sin læser, når man skriver berettende tekster, beskrivende tekster, for-

klarende tekster og argumenterende tekster.

bog 4  •  argumEntErEndE tEkstEr

Med en argumenterende tekst vil skriveren overtale læseren til noget eller diskutere 

en problemstilling, så læseren selv kan tage stilling. Bogen gennemgår kendetegn 

ved forskellige typer argumenterende tekster, fx opbygning, forskellen på at vide 

og at mene, brug af argumenter og ordvalgets betydning. Gennem mindre øvelser 

lærer eleverne selv at skrive velfungerende argumenterende fagtekster. 
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n historie om
 foreskelse 

ungdomsRoman
gyLdendaL

Se så, nu begynder vi. 
Men hvor begynder vi egentlig? Det tænker jeg over en  
gang imellem …

For evigt din handler om at forlade den trygge barndom og 
finde sin plads i det svære ungdomsliv med venner, fester, 
forventninger og forelskelse. Vi følger pigen Ida, hvis  
fascination af den ældre ven, Kasper, giver hende nogle 
erfaringer, som sætter spor i hende for resten af livet.

7,1 mm

Ørkenland 
af Hanne Kvist 

skrevet på ryggen af 
Hosekræmmeren af 

St. St. Blicher

KONTEKST OG INTERTEKST
Gennem en række nyskrevne ungdomsromaner giver nogle af vores bedste 
forfattere et bud på, hvordan temaer fra klassiske kanonværker kan sættes 
i spil og gøres vedkommende for unge læsere i dag.
     De nye ungdomsromaner kan læses selvstændigt, eller sammen med det 
originale værk, og dermed åbne for en større intertekstuel forståelse hos 
eleverne.
     Serien er ledsaget af Litteraturdidaktik – intertekstuel læsning, en lærer-
vejledning af Torben Weinreich.

Skyld  
af Bent Haller  

skrevet på ryggen  
af En stor dag af 

Henrik Pontoppidan

For evigt din  
af Cecilie Eken  

skrevet på ryggen 
af Snedronningen 
af H.C. Andersen

8723

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

NYHEDER TIL DANSK

KONTEKST OG INTERTEKST L.I.V.

L.I.V. - En historie om forelskelse er den nyeste roman i serien Kontekst og intertekst, hvor 

nogle af vores bedste forfattere giver et bud på, hvordan temaer fra klassiske kanon-

værker kan sættes i spil og gøres vedkommende for unge læsere i dag. L.I.V. - En histo-

rie om forelskelse af Louis Jensen er skrevet på ryggen af Klodshans af H.C. Andersen.

FÅ STYR PÅ ORDKLASSERNE

Få styr på ordklasserne handler om ordklassegrammatik 

til udskolingens elever. Materialet fungerer som repetion, 

konsolidering og evt. udbygning af den viden om gramma-

tik, eleverne skal have som grundlag for undervisningen i 

dansk. Materialet er desuden test- og prøveforberedende.

LÆSESPRINGET – NY SERIE

Huske-, Ordne-, Overvåge-, og Udvikle-strategi-

er er de læseforståelsesstrategier, som eleverne 

på mellemtrinnet kommer til at arbejde med i 

Læsespringet 1, der er første bog i en ny serie.

SIKKER STAVNING 

Materialet er forskningsbaseret og indeholder 

en stor mængde opgaver, så eleverne får rig mu-

lighed for at øve sig. Opgaverne er valgt på bag-

grund af forskning i danske elevers udfordring 

med stavning.

MERE LÆSEMAKKER er en hjælp til usikre 

læsere. Yngre og ældre læsemakker samarbej-

der, så det også bliver sjovt at læse. Materialet 

bygger på det bedste bud på en effektiv læseun-

dervisning. Det er udviklet af  Karina Brunsgaard 

Bek, én af forfatterne bag det forskningsbasere-

de materiale Læsemakker - sammen om læsning. 

SKRIV TIL DIN LÆSER

Gennem Skriv til din læser lærer eleverne at skrive gode 

berettende, beskrivende, forklarende og argumenteren-

de tekster. De lærer om de forskellige teksttypers kende-

tegn og sprog, og hvordan man strukturerer formidlingen 

af viden i forskellige fag. 

ElisabEth arnbak

Faglig skrivning i 7.– 8. klassE

gyldEndal

skriv til din læsEr

Bøgerne i denne serie handler om faglig skrivning. Her lærer eleven, hvordan 

man skriver til sin læser, når man skriver berettende tekster, beskrivende tekster, 

forklarende tekster og diskuterende tekster.

bog i  •  bErEttEndE tEkstEr

I denne bog lærer eleven at skrive gode berettende tekster. Hvorfor skriver vi be-

rettende tekster og hvordan skriver vi dem, så det bliver let for læseren at forstå 

dem. Bogen gennemgår forskellige typer berettende tekster: den personlige beret-

ning, den faglige beretning, biografien og selvbiografien.
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Karina Brunsgaard Bek 

Mere  læseMakker

2gyldendal

9 788702 142006

Strategitræet

Mere Læsemakker er en hjælp til læsere – og til deres læsevej
ledere og lærere. Gennem tæt samarbejde i makkerpar bliver både yngre  
og ældre elever bedre til at læse, mens de har det sjovt. 

I dette hæfte arbejdes der videre med de aktiviteter, som trænes i Læse-
makker – sammen om læsning. Hæftet kan bruges som et supplement til 
Læsemakkerforløbet eller efterfølgende i et konsoliderende forløb. 

Materialet bygger på det bedste bud på en effektiv læseundervisning. Det 
er udviklet af Karina Brunsgaard Bek, som er cand.mag. i audiologopædi 
og klassisk filologi. Hun har lang erfaring med undervisning af børn og 
unge med læsevanskeligheder, og arbejder idag som ordblinde og FVU 
konsulent.

Hæftet er praksisrettet og kan indgå direkte i læsevejlederens planlæg
ning. Materialet er gennemprøvet med gode erfaringer på en lang række 
danske skoler.

Hæftet henvender sig til den Ældre Læsemakker

Ordkendskab

Teksttyper

Sammensatte 
ord

Blødt eller
hårdt r

Struktur på 
tekst

Strategitræet

Karina Brunsgaard Bek 

Mere  læseMakker

1gyldendal

9 788702 134087

Struktur på
tekst

Idémylder

Hyppige
småord

Blødt d

Hjælpe-
sætninger

Strategitræet

Mere Læsemakker er en hjælp til læsere – og til deres læsevej
ledere og lærere. Gennem tæt samarbejde i makkerpar bliver både yngre  
og ældre elever bedre til at læse, mens de har det sjovt. 

I dette hæfte arbejdes der videre med de aktiviteter, som trænes i Læse-
makker – sammen om læsning. Hæftet kan bruges som et supplement til 
Læsemakkerforløbet eller efterfølgende i et konsoliderende forløb. 

Materialet bygger på det bedste bud på en effektiv læseundervisning. Det 
er udviklet af Karina Brunsgaard Bek, som er cand.mag. i audiologopædi 
og klassisk filologi. Hun har lang erfaring med undervisning af børn og 
unge med læsevanskeligheder, og arbejder idag som ordblinde og FVU 
konsulent.

Hæftet er praksisrettet og kan indgå direkte i læsevejlederens planlæg
ning. Materialet er gennemprøvet med gode erfaringer på en lang række 
danske skoler.

Hæftet henvender sig til den Yngre Læsemakker

Elsebeth Otzen 

Læsespringet 1

Gyldendal

LæsEfOrståELsE på mELLEmtrinnEt

Hvad er Læsespringet?

Læsespringet er en række hæfter med fokus på direkte undervisning i
læseforståelse til 4.-6. klasse. Der arbejdes struktureret med læseforstå-
elsesstrategier og genrelære. Læsespringet 1 er henvendt til 4. klasse og
kan med fordel benyttes senere i skoleforløbet til elever med læseforstå-
elsesvanskeligheder.

Hvad indeholder Læsespringet?

I alle Læsespringets hæfter arbejdes der med huske-strategier, ordne-
strategier, overvåge-strategier og udvikle-strategier. Og strategierne an-
vendes på danskfagets fagtekster, fx i avisens genrer, i boganmeldelser, 
biografier, litteraturhistoriske tekster, men også i tekster fra andre fag 
og andre obligatoriske emner, fx førstehjælp og færdselslære. Få fiktive 
tekster anvendes.
I Læsespringet er der også fokus på genrelæren, fx den berettende
genre – nyhedsartiklen, hvor der arbejdes med genrens komposition og
sprog. Brugen af genrekort indgår som en strategi.
Til Læsespringet hører lærerhæftet Læs ind og ud – læseforståelsesstra-
tegier i praksis.

Elsebeth Otzen underviser på læreruddannelsen i dansk og har i en år-
række undervist på efter- og videreuddannelsen i læsning og skrivning,
læseevaluering og læsevanskeligheder.
Elsebeth Otzen har også skrevet serien Springbrættet om skriftlig frem-
stilling.

GylDEnDal

9 788702 122398

91845_cover_laesespringet_r1.indd   1 18/07/12   11.09

sikker stavning · hæfte 1 sikker stavning
4. klasse

holger juul · gyldendal

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

De vigtigste bøjningsendelser

navneord (kaldes også substantiver)

ental flertal

Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt

bil bilen biler bilerne

hus huset huse husene

bus bussen busser busserne

bille billen biller billerne

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

Udsagnsord (kaldes også verber)

nutid Datid navneform førtid Lang tillægsform Bydemåde

hvisker hviskede hviske hvisket hviskende hvisk

kører kørte køre kørt kørende kør

hopper hoppede hoppe hoppet hoppende hop

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

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

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

gyldendal

Sorter ordene
Skriv selv

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

Ordklassekonkurrence
Fra nutid til datid

Lav et nyt ord

ElisabEth arnbak

Faglig skrivning i 7.– 8. klassE

gyldEndal

skriv til din læsEr

Bøgerne i denne serie handler om faglig skrivning. Her lærer eleven, hvordan man 

skriver til sin læser, når man skriver berettende tekster, beskrivende tekster, for-

klarende tekster og diskuterende tekster.

bog 2  •  bEskrivEndE tEkstEr

I denne bog lærer eleven at skrive gode beskrivende tekster. Hvorfor skriver vi  

beskrivende tekster, og hvordan skriver vi dem, så det bliver let for læseren at for-

stå dem. Bogen gennemgår forskellige typer beskrivende tekster og deres kende- 

tegn: objektive og subjektive tekster, fagenes beskrivende tekster og sproget i be-

skrivende tekster, fx sammensatte fagord og før-faglige ord og begreber.
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ElisabEth arnbak

Faglig skrivning i 8.– 9. klassE

gyldEndal

skriv til din læsEr

Bøgerne i denne serie handler om faglig skrivning. Her lærer eleven, hvordan man 

skriver til sin læser, når man skriver berettende tekster, beskrivende tekster, for-

klarende tekster og diskuterende tekster.

bog 3  •  ForklarEndE tEkstEr

I denne bog lærer eleven at skrive gode forklarende tekster. Hvorfor skriver vi for-

klarende tekster, og hvordan skriver vi dem, så det bliver let for læseren at forstå 

teksterne. Bogen gennemgår forskellige kendetegn ved forklarende tekster: årsag/

følge-strukturen, problem/løsning-strukturen, sproget i forklarende tekster og for-

skellige grafiske figurers udseende og funktion.

s
k

r
i
v

 
t

i
l

 
d

i
n

 
l

æ
s

E
r

 
 
•
 
 
b

o
g

 
3

 
E

l
i
s

a
b

E
t

h
 
a

r
n

b
a

k
g

y
l

d
E

n
d

a
l

skr v til din læsEr 

bog 3  •  ForklarEndE tEkstEr

92087_cover_skriv til din laeser_r1.indd   1 05/07/12   11:09:17

ElisabEth arnbak

Faglig skrivning i 8.– 9. klassE

gyldEndal

skriv til din læsEr

Bøgerne i denne serie handler om faglig skrivning. Her lærer eleven, hvordan man 

skriver til sin læser, når man skriver berettende tekster, beskrivende tekster, for-

klarende tekster og argumenterende tekster.

bog 4  •  argumEntErEndE tEkstEr

Med en argumenterende tekst vil skriveren overtale læseren til noget eller diskutere 

en problemstilling, så læseren selv kan tage stilling. Bogen gennemgår kendetegn 

ved forskellige typer argumenterende tekster, fx opbygning, forskellen på at vide 

og at mene, brug af argumenter og ordvalgets betydning. Gennem mindre øvelser 

lærer eleverne selv at skrive velfungerende argumenterende fagtekster. 
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           Gåprøven og 
            Lille Cyklistprøve
                  Mød Albert og Rose i to 
undervisningsforløb, som gør 
det nemt at arbejde med trafik.
Find dem – og andre nye materialer –
på sikkertrafik.dk/skole

Nye gratis

undervisnings-

materialer til

indskolingen

Må vi præsentere Alvin!
Alvin grubler over de store ting i livet. 
Hvor er man, hvis man er ved siden 
af sig selv? Hvor er man sig selv – i 
hjernen, maven eller tåen? De voksne 
bruger så mange underlige udtryk, men 
voksne kan jo også være fjollede og 
umulige at forstå  ind imellem. Alvin 
tænker over venskaber, hvem han er; 
og så sætter han sig for at finde Gud. 
Der er vejledning i bøgerne og gratis 
metodedel på nettet.
kr 95,- pr bog, hardback

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

Priser excl moms  ·  Har du lyst til at se nærmere På materialerne, sender vi gerne til gennemsyn.

Indsatsbog med over 100 aktiviteter  
sammen med nysgerrige og energiske børn
Så ka’ de lære det – om 
naturen er en praktisk og let 
anvendelig håndbog med 
engagerende og lærerige 
aktiviteter, der inspirerer 
til leg, udforskning, viden, 
udvikling og engagement i 
lærerige rammer. Læs mere 
om bogen på nettet.
kr 328,-

Nye kAtAloger  ·  Du kan bestille Hovedkataloget og kataloget med Alrune-bøger i forlagsekspeditionen eller på www.spf-herning.dk

Følg med og deltag i debatten på
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Se optimistisk på 
jobmulighederne

Hvis du skal i gang med at finde 
et arbejde, men egentlig ikke 
tror, at det vil lykkes, lægger 
du mindre energi i opgaven. 
Dermed bliver dine chancer for 
at finde arbejde forringet.

Tror du derimod fuldt og fast 
på, at et job venter på dig, vil 
det sandsynligvis gøre dig til en 
bedre jobjæger.

Derfor gælder det om at se 
optimistisk på beskæftigelsessi-
tuationen.

Det er der desværre en del af 
de kommende lærere, der ikke 
gør. 

En rundspørge, som Job & 
karriere har foretaget blandt 30 
tilfældigt udvalgte studerende på 
læreruddannelserne i Hjørring og 
Aalborg, viser, at over halvdelen 
mener, at fremtiden ser mørk ud 
beskæftigelsesmæssigt. Hver fem-
te er endda meget pessimistisk.

Som en af dem siger: »Her i 
kommunen er der ansættelses-
stop, så det bliver ikke nemt at få 
et job, selvom der er mere end to 
år, til jeg bliver færdig«.

Ukendt fremtid
»Holdt, stop«, siger Hanne Kjær-
gaard.

Hun er konsulent i Lærernes 
A-kasse og har indblik i udviklin-
gen på lærernes arbejdsmarked.

»Det er meget svært at sige 
noget om, hvordan beskæftigel-
sessituationen er så langt ude i 
fremtiden. Som studerende på 
andet år kan man lige så godt 
vende tommelfingeren opad 
som nedad, når det gælder mu-
lighederne for at få et job efter 
eksamen«.

Hanne Kjærgaard: »Vi har væ-
ret igennem nogle år med få job-

muligheder. Det var rigtigt grelt i 
2010, men i 2011 og 2012 har der 
været flere opslag. Der kan ske 
en del på et eller to år, så jeg tør 
ikke udtale mig om beskæftigel-
sen i 2015«.

Tre gode råd
Tre gode råd til lærerstuderende:
•  Koncentrer dig om det, du er 

i gang med her og nu. Nyd at 
studere og få så god en uddan-
nelse som muligt. Det giver det 
bedste afsæt, når du skal i gang 
med at finde et arbejde.

•  Kig lidt på, hvilke linjefag der er 
gode beskæftigelsesmuligheder 
inden for. Tysk, musik og fysik 
har været efterspurgt gennem 
mange år. Også almene fag er 
der bud efter. Men husk: Du 
skal leve med dine linjefag hele 
arbejdslivet, så vælg ikke noget, 
som kommer dig helt på tværs.

•  Opbyg et godt jobnetværk, 
mens du er under uddannelse. 
Det kan bestå af lærere og lede-
re på skoler, hvor du kommer 
i praktik, eller for eksempel 
andre studerende og lærere. 
Når du skal søge job, kommer 
du meget længere omkring ved 
at have et godt netværk. 

Læs flere Job & karriere-artikler på 
lærerjob.dk
Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

Hav masser af gåpåmod, når du som nyuddannet 
lærer bevæger dig ud på jobmarkedet.

Job & karriere

139306 p40-57_FS1013_Lukkestof.indd   41 17/05/13   14.05



42 /  f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3

N. Zahles Gymnasieskole  
søger ny afdelingsinspektør
Vores afdelingsinspektør i grundskolen har efter 16 år valgt at gå på pension, og vi 
søger derfor en ny afdelingsinspektør pr. 1. august 2013.

N. Zahles Gymnasieskole er grundlagt af Natalie Zahle i 1851 og består i dag af en 
grundskole med 670 elever fra 0-10 klasse, en SFO med 180 elever samt et gymna-
sium med ca. 300 elever. Gymnasieskolens lærerkollegium varetager desuden under-
visningen af 96 balletbørn på Det Kgl. Teaters Læseskole. 
Rektor er øverste leder af institutionen, og ledelsen i grundskolen udgøres af et ledel-
sesteam bestående af afdelingsinspektør, viceafdelingsinspektør og en administrativ 
leder. Skolen har en fællesadministration med en økonomichef og fælles sekretærer, 
der er to sekretærer i grundskolen, og den samlede institution har ca. 130 ansatte. 

Skolen bygger på et kristent værdigrundlag, og iflg. skolens fundats skal skolen ud-
vikle sig i overensstemmelse med enhver tids behov og udgøre en uddannelsesmæs-
sig enhed.
Skolen er kendt for sit høje faglige niveau, det alment dannende og for at have fokus 
på den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Vi lægger stor vægt på nærhed, 
tryghed, tillid og rummelighed, og der er et velfungerende samarbejde mellem elever, 
forældre, lærere og ledelse baseret på dialog og gensidig respekt. Eleverne har et højt 
ugentligt timetal, og alle lærere underviser i deres linjefag. I undervisningen gør vi me-
get ud af kreative og elevaktiverende arbejdsformer med inddragelse af IT, og vi be-
stræber os på, at hver enkelt elev udvikler sine evner bedst muligt, opnår internationalt 
udsyn og udvikler demokratisk sindelag. Vi er en skole med mange traditioner, men vi 
er også udviklingsparate - ikke mindst inden for det pædagogiske felt. 

Vi søger en afdelingsinspektør, der i en tid præget af forandringer kan udvikle skolen 
pædagogisk og organisatorisk med respekt for skolens traditioner og værdier. N. 
Zahles Gymnasieskole skal også fremover have fokus på, at eleverne udvikler sig som 
selvstændige, dygtige og handlekraftige individer med hjertet på rette sted og besid-
der de kompetencer, der efterspørges i fremtidens samfund.

Vi forventer, at du har følgende kompetencer
•	 Relevant	lederuddannelse	og	dokumenteret	ledelseserfaring
•	 	Pædagogisk	og	organisatorisk	indsigt,	der	kan	bidrage	til	den	pædagogiske	udvik-

ling på skolen
•	 	Strategiske	og	visionære	kompetencer,	som	kan	bidrage	til	at	udvikle	skolens	sam-

lede profil, så grundskolen og gymnasiet udgør en uddannelsesmæssig enhed
•	 Administrative	evner	og	økonomisk	sans

Derudover lægger vi vægt på følgende personlige egenskaber
•	 Gode	analytiske	evner	og	god	til	at	skabe	overblik
•	 	Fornemmelse	for	hvornår	der	skal	medinddrages,	lyttes,	udfordres,	delegeres	og	

følges op
•	 Gå-på-mod	og	robusthed	til	at	træffe	de	nødvendige	beslutninger
•	 Er	en	stærk	kommunikator	som	kan	profilere	skolens	kvaliteter
•	 	Gode	samarbejdsevner	i	forhold	til	skolens	ledelsesteam,	lærere,	elever	og	forældre	
•	 Kan	være	faglig	og	pædagogisk	inspirator,	give	sparring	og	feedback

N. Zahles Gymnasieskole er en skole med
•	 Søde	og	dygtige	elever
•	 En	dygtig	og	erfaren	medarbejderstab	præget	af	et	stort	engagement
•	 Positive	og	engagerede	forældre,	der	tager	aktivt	del	i	skolens	liv

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst – her-
under resultatlønskontrakt og merarbejdsvederlag.

Vil du vide mere
Du	er	velkommen	til	at	kontakte	rektor	Anne	Birgitte	Klange	på	telefon	33697910	
og viceafdelingsinspektør Lis Ingerslev på telefon 33697916. Se også skolens hjem-
meside på www.zahlesgym.dk

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2013
Ansøgningsfrist	d.	3.	juni	kl.	12.00
Ansættelsessamtaler	1.	runde	finder	sted	d.	10.	og	11.	juni	fra	kl.	15	og	2.	runde	d.	14.	
juni fra kl. 10.00.
Ansøgning	og	relevante	bilag	sendes	elektronisk	til	ak@zahlesgym.dk

Randers Kommune

CSV Randers søger 
ny skoleleder

Er du visionær og strategisk anlagt, har du masser 
af energi, en robust ledererfaring og kendskab til 
området for kompenserende specialundervisning, 
så er du måske vores nye Skoleleder for Center for 
Specialundervisning for Voksne i Randers.

Stillingen skal besættes pr. 1. september, 2013.

Se uddybende stillingsopslag, ledelsesgrundlag 
mv. www.csv.randers.dk eller Randers kommunes 
hjemmeside www.randers.dk

CSV Randers 
Bakkevej 1, 
8920 Randers NV

 Lederstillinger 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV 
på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-122-50225). 

Ansøgningsfristen udløber den 3. juni 2013, kl. 10.00.

Viceskoleleder  
Langagerskolen, som er en af landets største 

specialskoler for elever med ASF og svær 
ADHD tilbyder en kompleks og spændende 

lederopgave med store personlige og 
faglige udviklingspotentialer
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Informationsannoncer følger kommunens 
overordnede design. Logoet placeres i højre 
side af topbaren, og det grafi ske element 
kan ligeledes anvendes i topbaren som et 
dekorativt element.  

Hvert afsnits indhold er altid beskrevet i 
overskriften. I bunden er faktuelle informa-
tioner om åbningstider samt henvisning til 
webadressen placeret. 

Til annoncer anvendes skrifttypen Apex 
Sans.
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Informationsannoncer følger kommunens 
overordnede design. Logoet placeres i højre 
side af topbaren, og det grafi ske element 
kan ligeledes anvendes i topbaren som et 
dekorativt element.  

Hvert afsnits indhold er altid beskrevet i 
overskriften. I bunden er faktuelle informa-
tioner om åbningstider samt henvisning til 
webadressen placeret. 

Til annoncer anvendes skrifttypen Apex 
Sans.

Skoleleder til Stokkebækskolen,  
Svendborg Kommune
”Vi har et stærkt lokalt fællesskab - men mangler en til at lede os 
videre”

Vi søger en person, som kan lede skolen i én retning, men med 
plads til forskelligheder.

Stokkebækskolen er stærkt forankret i 3 lokalmiljøer Gudbjerg, 
Gudme og Hesselager – i fællesskaber, der udfoldes i ”Den lille 
skole i den store - hvor sundhed og læring går hånd i hånd, og hvor 
motion bliver til viden”. 

Vi tilbyder en skole kendetegnet ved
•  godt humør, hvor børnene er i centrum for engagerede forældres 

og medarbejderes tætte samarbejde om udvikling af gode fag-
lige og sociale kompetencer

• et solidt samarbejde med de lokale dagtilbud 
•  stort engagement omkring idrætsskolen (Svendborgprojektet) 
• evnen til at se det underfundige i hverdagen

Er du blevet nysgerrig, kan du finde flere oplysninger om stillings-
opslaget på Stokkebækskolens hjemmeside www.stokkebaeksko-
len.dk eller på www.Svendborg.dk

I Svendborg Kommune er vi langt med at videreudvikle den gode 
skole. Vil du være med, så send din ansøgning til BU@svendborg.dk 
senest den 14. juni 2013 kl. 12.00. 

Svendborg Kommune
Børn og Unge
Ramsherred 5
5700  Svendborg  www.svendborg.dk

Job

Genopslag

Vestsalling Skole og 
Dagtilbud  
søger ny leder

Vi søger en skole- og dagtilbudsleder,  
som kan tiltræde 1. august 2013 eller  
snarest derefter.

Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD) består af ligestillede 
afdelinger i Balling, Lem, Lihme, Ramsing og Rødding i 
den vestlige del af Skive Kommune. VSD er i konstant ud-
vikling samtidig med, at vi er godt forankret i lokalområ-
det med opbakning og involvering fra forældre, foreninger 
og erhvervsliv samt meget engagerede medarbejdere.

Vi søger en skole- og dagtilbudsleder med ledelses-
mæssig erfaring: 

•  der vil arbejde for pædagogisk udvikling af børne-
haven, skolen og sfo’en og skabe sammenhæng i 
overgangene mellem disse

•  der er en god teamleder i en flad ledelsesstruktur og 
har blik for kvaliteterne i mindre enheder

•  der er udadvendt, synlig og kan samle børn, foræl-
dre, medarbejdere og lokalområdet.

Vi tilbyder:
•  et skole- og dagtilbud med vægt på det sammen-

hængende barne- og ungeliv fra 0-18 år
•  engagerede medarbejdere med fokus på nytænkning 

og stor faglighed
•  et tæt samarbejde med øvrige institutioner.

VSD består af en skoledel med 650 elever, en sfo/børne-
havedel med 350 børn og i alt 130 medarbejdere.

Ansøgningsfrist: 10. juni 2013 kl. 12.00.

Læs hele stillingsopslaget på www.vsd.dk eller  
www.skive.dk > ledige stillinger

Stillingen opslås som akutjob.

www.skive.dk

Skive Kommune opfordrer alle interesserede - uanset alder, 
køn, race, 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

 Lederstillinger 
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Vil du vide mere om 
Ringsted Kommune, så klik ind 
på www.ringsted.dk

Leder af Ungdomsskolen
Ringsted Kommune søger pr. 1. september 
2013 en ny leder af Ringsted Ungdomssko-
le, som består af almen fritidsundervisning, 
erhvervsklasse for elever på 8. og 9. klasse-
trin, ungdomsklubber og SSP.

Ansøgningsfrist:  
Mandag d. 3. juni 2013 kl. 12.00

Læs mere på www.ringsted.dk

www.lundgaard-konsulenterne.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk

 ■ Yderligere oplysninger hos chefkonsulent for Lundgaard Konsulenterne Malene Hansen på tlf. 2339 3317 eller  
 direktør Henrik Harder, Ringsted Kommune på tlf. 5762 6202.

 ■ Ansøgning sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk senest den 10.  juni 2013 kl. 09.00.

Er du en engageret chef, der med afsæt i skoleområdet vil bidrage til at føre den nye børne- og ungepolitik ud i livet? Har 
du lyst til at præge vores nye centerstruktur? Kan du lede både i dybden og på tværs? Er du fagligt stærk, vedholdende og 
samtidig dynamisk?

Læs mere i job- og personprofi len på www.lundgaard-konsulenterne.dk og www.ringsted.dk.

SKOLECENTERCHEF
RINGSTED KOMMUNE SKABER NY ORGANISATION OMKRING BØRN OG UNGE

 Lederstillinger 

 Stillinger ved andre institutioner 

Har du mod på at blive konsulent med ansvar for koor-
dineringen af undervisningen i Jobbankens tre afde-
linger; Herning, Århus og København, samt sikre en 
høj ensartet kvalitet på tværs af afdelingerne?

Jobbanken er en selvejende non-profit virksomhed, som 
overordnet set arbejder for at bringe psykisk sårbare 
førtidspensionister tættere på arbejdsmarkedet gennem 
et helhedsorienteret forløb, bl.a. bestående af undervisning.

Se mere på www.job-banken.nu under 
“om Jobbanken”, ledige stillinger eller på 
Jobnet.dk

Uddannelses-
konsulent og koordinater
til Jobbanken.nu 

Se stillingen - 
scan stregkoden
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Suveræne Skoler i Lejre Kommune søger lærere

Ved Lejre Kommunes skolevæsen er et antal lærerstillinger ledige 
pr. 1. august 2013. Der søges også efter barselsvikarer og en vikar 
for en børnehaveklasseleder pr. 1. august 2013.

Skolerne i Lejre Kommune arbejder sammen om at skabe et 
skolevæsen, der tilbyder både medarbejdere og elever gode og 
tidssvarende rammer for undervisning. Det er en forventning, og 
der stilles krav om, at alle skolens medarbejdere indgår i et godt 
samarbejde om udviklingsarbejdet på skolerne og i kommunen. 
På skolerne vil der i det kommende år blive lagt stort fokus på 
digitalisering og inklusion ligesom det faglige arbejde vægtes til-
svarende højt.

Lejre Kommune ønsker at tiltrække dygtige og dynamiske lærere, 
der har lyst til og mod på at styrke den udvikling, som foregår på 
skolerne. Lærere, der brænder for at skabe gode læringsproces-
ser og for at bidrage til, at børnene møder passende udfordringer 
og får det bedst mulige afsæt for fremtiden!

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

Se og læs mere i Lejre Kommunes vision for skolerne i kommunen:  
www.lejre.dk/page2452.aspx

Følgende skoler søger lærere: 
Gå ind på skolernes hjemmesider og se mere om, hvad de enkelte 
skoler søger og hvad skolen forventer af ansøgerne. 

Allerslev Skole: Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre, www.allerslev-skole.dk 
Allerslev skole har to ledige lærerstillinger og et ledigt lærer bar-
selsvikariat. 
Kontakt: Skoleleder Niels Berendsen nibe@lejre.dk, viceskoleleder 
Tommy Fredensborg tofr@lejre.dk, afdelingsleder Britta Rohrberg 
brro@lejre.dk

Bramsnæsvigskolen: Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kirke Hyl-
linge, www.bramsnaesvigskolen.dk 
Bramsnæsvigskolen har en ledig lærerstilling og et ledigt lærer-
barselsvikariat. 
Kontakt: Skoleleder Steen Pilegaard, stpi@lejre.dk eller viceskole-
leder Thorkild Christensen thch@lejre.dk

Firkløverskolen (specialskole): Skolevang 1, Kirke Sonnerup, 
4060 Kirke Såby, www.lejre.dk/job 
Firkløverskolen har en ledig lærerstilling på en beskæftigelsesgrad 
på 0,8.  
Kontakt: Skoleleder Lene Endahl, leen@lejre.dk

Hvalsø Skole: Skolevej 5, 4330 Hvalsø  www.hvalsoe-skole.dk 
Hvalsø skole har flere ledige lærerstillinger, et ledigt lærerbarsels-
vikariat og et vikariat for en børnehaveklasseleder:  
Kontaktperson: Skoleleder Kurt Sørensen, ksor@lejre.dk

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

Osted Skole: Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre, www.osted.sko-
leintra.dk 
Osted Skole har en ledig lærerstilling. 
Kontakt: Skoleleder Peter Holmboe Bang peba@lejre.dk  eller vice-
skoleleder Per Neidel pene@lejre.dk  

Der er mange flere oplysninger om stillingerne på skolernes hjem-
mesider.

Ansøgningsfristen til alle de ledige stillinger er den 27. maj 2013 
kl.12.00. Ansøgningen sendes til den enkelte skole. Ansøges der 
om ansættelse ved flere skoler, skal der fremsendes en ansøgning 
til hver skole.  

Der er tale om akutjob. Ledige med 3 måneder eller mindre tilbage 
af dagpengeperioden, samt personer der frem til 1. juli 2013 op-
bruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige, opfor-
dres særligt til at søge stillingen.  

Hvis du er i målgruppen for akutjob og ønsker at søge stillingen, 
skal du sammen med din ansøgning sende erklæringen fra ar-
bejdsløshedskassen om, at du er omfattet af målgruppen.

Center for Skoletilbud 
Lejre Kommune 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø

 Lærerstillinger 
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Lærere til Store Heddinge Skole

Børn og Unge

Store Heddinge Skoles endelige nor-

mering for skoleåret 2013/2014 er 

nu på plads. Dette betyder, at vi kan 

tilbyde fem nye kollegaer job på vores 

skole pr. 1. august 2013.

Store Heddinge Skole er en moderne 

afdelingsopdelt skole med godt 600 

elever fordelt på 27 klasser og fire 

klynger (Birken, Pilen, Bøgen og 

Egen). Skolen har tilknyttet en kom-

munal specialklasserække. Vi har des-

uden en SFO–afdeling med 150 børn 

fra 0.-2. klasse.

Det samlede personale består af 90 

engagerede medarbejdere (ca. 50 

lærere), som arbejder målrettet for at 

skabe trivsel for alle børn og voksne. 

Vi har høje forventninger til tæt og 

velfungerende teamsamarbejde, og 

alle lærere er tilknyttet et årgangs-

team og afdelingsteam. Vi lægger 

stor vægt på et godt arbejdsmiljø, og 

skolen er præget af godt humør, entu-

siasme og imødekommenhed. 

Vi har igennem de sidste to år arbej-

det på, at afstemme forventningerne 

imellem skole og hjem. Det er vores 

ambition, at opbygge en skole, hvor 

alle elever oplever det sociale samvær 

i trygge rammer, fri for mobning og 

med optimale muligheder for at opnå 

en høj faglig standard. I det kommen-

de skoleår vil vi bl.a. fortsætte med at 

styrke skole–hjem– samarbejde i den 

enkelte klasse, implementere den nye 

skolereform og ikke mindst arbejde 

med inklusion. 

Der er tale om fire stillinger i fastan-

sættelser og en tidsbegrænset stilling, 

med mulighed for senere fastansæt-

telse. Alle stillinger er på fuld tid. 

Vi har brug for at få dækket 

 følgende fag:

•  Dansk, kl. tid, kristendom, billed-

kunst og idræt i indskolingen.

•  Musik, natur og teknik, historie, 

kristendom, sløjd og engelsk på 

mellemtrinnet.

•  Dansk, matematik, fysik/kemi, 

 engelsk, geografi og biologi i udsko-

lingen.

Derudover er der opgaver inden for 

den supplerende undervisning bl.a. 

faglig enkeltstøtte og enkeltstøtte på 

enkelte elever. Har du særlige ønsker 

til fagområder, eller har du særlige 

kompetencer, er vi meget interesseret 

i at vide dette.

Vi forventer du er en ansvarlig, selv-

stændig, initiativrig, og faglig dygtig 

underviser. Du skal kunne og turde 

noget i undervisningen samt opret-

holde et godt samarbejde med elever, 

forældre og kollegaer. 

Løn og ansættelse i henhold til rele-

vant overenskomst. Tiltrædelse d. 1. 

august 2013.

Yderligere oplysninger ved henvendel-

se til skoleleder Jannick S. Mortensen 

tlf 56575490 / jannmort@stevns.dk

Ansøgningen med relevante bilag sen-

des til hr-ansoeg@stevns.dk senest 

kl. 12 fredag den 31. maj 2013. 

Der vil blive afholdt samtaler i uge 23 

eller 24.

 Lærerstillinger 
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Søgårdsskolen søger en ny og dyg-
tig lærer pr. 1. august 2013. 
Søgårdsskolen er Gentofte Kommu-
nes specialskole.

Vi er en teambaseret og udviklingsoriente-
ret organisation, der har til huse i en ny- og 
ombygget specialskole, hvor de fysiske 
rammer er en vigtig del af læringsgrundla-
get. Skolen er afdelingsopdelt og rummer 
børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Vi 
har et helhedsorienteret tilbud til vore 120 
børn og unge, hvorfor lærere og pædago-
ger arbejder meget tæt sammen.
Vi er fokuserede på, at ethvert af vore børn 
og enhver af vore unge bliver til noget og 
til nogen, hvilket også beskrives i Gentofte 
Kommunes vision på skoleområdet, Læring 
Uden Grænser samt Søgårdsskolen værdi-
grundlag og læringsgrundlag.

Du 
•	 er fagligt velfunderet og har erfaring med 

børn med funktionsnedsættelser
•	 har gode kompetencer i totalkommu-

nikation og andre specialpædagogiske 

tilgange til børn og unges læring og 
udvikling 

•	 er parat til at udvikle fagligheden i sam-
arbejde med kollegaer, ledelse, børn, 
unge  og forældre

•	 er stabil og robust og kan indgå i mange 
samarbejdsrelationer

•	 tænker og handler helhedsorienteret og 
ressourceorienteret – i forhold til bør-
nene både fagligt, socialt og personligt

•	 gør aktivt brug af forældresamarbejde 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til skoleleder Knud 
Nordentoft eller viceskoleleder Allan Møn-
ster på tlf. 3998 5160.

Ansættelse i henhold til gældende overens-
komst og lokalaftale.
I Gentofte Kommune er der en generel po-
litik om, at der på børne- og ungeområdet 
skal indhentes straffeattester

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 7. juni 2013
Sendes til soegaardsskolen@gentofte.dk 

job i gentofte kommune

Lærer til Søgårdsskolen
Søgårdsskolen 
- er Gentofte Kommunes specialskole

for børn med generelle/specifikke ind-

læringsvanskeligheder og børn med 

gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 

Skolen har pt. 120 børn og 85 medarbej-

dere.

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et 
meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig 
er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi 
på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige 
service. Læs mere på www.gentofte.dk

 Lærerstillinger 

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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Sportsefterskolen Sjælsølund 
S/E/S søger to nye lærere
Sportsefterskolen Sjælsølund har haft succes med sin nye profil og oplever 
en stor efterspørgsel. Derfor ekspanderer vi i forhold til elevantal og udbud af 
sportslinjer. For at fastholde denne meget positive udvikling på skolen søger 
vi pr. 1. august 2013 to nye kolleger til to års vikariater med god mulighed for 
efterfølgende fast ansættelse. De to kommende lærere skal i kombination 
primært dække den prøveforberedende undervisning i matematik, dansk, en-
gelsk og tysk på 9. og 10. klassetrin samt eventuelt undervise på fodbold- el-
ler ridesportslinjen. Det vil desuden også være en fordel, hvis de nye lærere har 
en sportslig profil. Begge stillinger er på fuld tid med tiltrædelse d. 1. 8. 2013. 
Der kan eventuelt knyttes en bolig på skolen til den ene stilling.  

Vi forventer at du:
•	 har	undervisningskompetencer	i	de	prøveforberedende	fag.
•	 har	lyst	til	at	arbejde	med	unge	mennesker,	såvel	fagligt	som	når	der	er	tilsyn.
•	 	vil	deltage	aktivt	i	efterskolens	mangfoldige	hverdag,	herunder	evt.	vores	

årlige linje- og skitur.
•	 vil	indgå	i	en	tilsynsordning	med	kollegerne,	der	bl.a.	indebærer	aftenvagter.
•	 kan	eventuelt	undervise	på	fodbold-	og	ridesportslinjen.
•	 	har	masser	af	lyst	og	energi	til	en	hverdag	i	højt	tempo	på	mange	tider	af	

døgnet.
•	 har	en	læreruddannelse	eller	lignende.

Se også skolens hjemmeside for flere informationer: www.sjaelsoelund.dk. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til forstander Peter Bruhn Jepsen 
eller viceforstander Jens H. Nissen på tlf. 45 86 09 16. 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Finansmini-
steriet og LC.

Ansøgningsfrist for ansøgning pr. mail er d. 3. juni kl. 12.00. Vi forventer 
at afholde ansættelsessamtaler torsdag og fredag d. 13. og 14. juni 2013. 

Din ansøgning – mærket ”Ny lærer” – samt relevante bilag med referencer 
sendes på mail: efterskole@sjaelsoelund.dk

S l E l S
SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND

S l E l S
SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND

2 lærere søges til Skolen Mir 
på Hjortholmsvej 7  

i Lyngby
Vi søger 2 lærere der kan undervise bredt i folkeskolens fag, og som 
ønsker at arbejde helhedsorienteret med børn, unge og deres familier.

Den ene stilling er hos de ældste børn i aldersklassen ca. 10-12 år hvor 
man ud over at skulle kunne undervise bredt, også skal have ansva-
ret/linjefag for dansk, og gerne natur og teknik.

Den anden stilling er i mellemgruppen hvor alderen ca. er fra 8-10 år. 
Her skal man ligeledes kunne undervise bredt, men samtidig have  
ansvaret/linjefag for matematik og evt. natur/teknik samt engelsk

Vi forventer at du er faglig, nysgerrig, energisk og vedholdende, da 
vejen til børnene og læring går af mangfoldige veje.

Mir er et privat helhedsskoletilbud med dagbehandling under Askov-
fonden. Vi tilbyder undervisning og behandling til børn og unge med 
følelsesmæssige, sociale og kognitive vanskeligheder, samt tæt råd-
givning og samarbejde med deres familier/netværk.

Vi arbejder i tværfaglige teams af lærer og pædagoger og har desuden 
tilknyttet psykologer, psykiatere og familieterapeuter. For at sikre en 
fælles forståelse, arbejder vi ud fra en systemisk/narrativ og kognitiv 
tænkning og praksis.

Derfor søger vi to lærere, der ud over den fagfaglige del, har særlige 
kompetencer og interesse for at:

•  Arbejde med børn og unge med adfærd/diagnoser som; ADHD, 
autismespektrum-forstyrrelser.

•  Kombinere det læringsmæssige, -med det specialpædagogiske 
arbejde.

•  Skabe og fastholde struktur.
•  Gøre tingene færdigt.
•  Sport og kreative/musiske forløb.
•  Arbejde i teams/modtage supervision.
•  Lyst til at søge viden og udvikle sig.
•  Ser muligheder i arbejdet med udadreagerende børn.
•  Arbejde i teams på lige fod med andre faggrupper.

Arbejdet er på 37 timer om ugen. Løn efter gældende overenskomst. 
Stillingerne ønskes besat pr. 1/8 2013.

Ansøgningsfristen er 7/6 2013, kl. 12.00.

Ansøgningen og relevante bilag sendes til mail: mir@skolenmir.dk

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i ugerne 24/25.

skolen MIR
Hjortholmsvej 7 - 2800 Lyngby 

mir@skolenmir.dk www.skolenmir.dk

 Lærerstillinger 

Følg debatten på

139306 p40-57_FS1013_Lukkestof.indd   48 17/05/13   14.05



f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3  /  49 

Key Account Manager 

Du vil især komme til at arbejde med digitale læremidler, 
der i disse år er inde i en rivende udvikling. Det er derfor 
vigtigt, at du trives med en foranderlig arbejdsdag på et 
udfordrende og dynamisk marked og har en god forståelse 
for didaktik og IT. 

Højt drive og kompetent rådgiver
Som Key Account Manager er din opgave at sikre en 
målrettet og tæt kontakt til skoler og kommuner i dit 
nærområde. Du skal organisere din egen bearbejdnings
plan og kunne segmentere dit marked. Du skal være selv
 kørende, vant til at arbejde selvstændigt og have det 
nødvendige drive til at arbejde langt fra hovedkontoret  
– og alligevel med fuld fokus på målene.

Du skal arbejde i undervisningssektoren, så det er selv  
følge lig en fordel, hvis du kender den danske skolesektor, 
men det er ikke et krav. 

Dine opgaver omfatter bl.a. at:
• planlægge, styre og gennemføre den personlige kon 
 takt i dit område, bl.a. ved hjælp af et nyt CRMsystem.

• have kontakt til kendte og nye kunder, influenter og  
 nøglepersoner, brugere og undervisere.

• gennemføre salget – men holde fast, så du først slipper  
 opgaven, når løsningen fungerer optimalt hos kunden. 

• samarbejde og erfaringsudveksle med både salg,  
  marketing og redaktører.

Selvstændig og lyttende
Det er afgørende, at du arbejder selvstændigt og er god 
til at lytte og formidle. Du skal kunne stille de spørgsmål, 
der undrer, ændrer og udfordrer dine kunder, så de bliver 
rustet til at træffe den bedste beslutning. Samtidig skal 
du formå at skabe samarbejdsrelationer til kunder, faglige 
eksperter i dit område – og kolleger på forlaget. 

Et udfordrende job tæt på dine kunder
Alinea har fokus på kvalitet, kreativitet og faglighed, og vi 
har en uformel omgangstone med højt til loftet og plads 
til humor. Du bliver en del af en velfungerende organisation 
med ca. 100 kolleger.

Konkret søger vi en Key Account Manager, som har lyst 
til at passe det syddanske område. Vi forventer, du bor 
i lokalområdet eller i Østjylland, da du vil komme til at 
arbejde med udgangs punkt fra vores kontor i Aarhus eller 
dit hjem. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen  
til at kontakte salgschef Niels Refsgaard på telefon  
43 50 30 45 eller på nre@alinea.dk. Du kan IKKE sende  
din ansøgning direkte til Niels, men skal benytte dette link  
http://egmont.easycruit.com/vacancy/976785/36041
da ansøgningen ellers ikke vil blive taget i betragtning.

Vi glæder os til at høre fra dig senest fredag, d. 31. maj 
2013. Vi holder samtaler løbende, så skriv meget gerne før.

Alinea   ·   Vognmagergade 11   ·   1148 København K   ·   alinea.dk

Alinea er markedsledende inden for trykte og digitale læremidler til grundskolen. 
Vi oplever et stigende behov for god rådgiv ning og nærhed til markedet. Derfor 
søger vi endnu en Key Account Manager til at passe det syddanske marked.
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 Stillinger ved andre institutioner 

TALE-HØREKONSULENT

TØNDER KOMMUNE
KONGEVEJ 57
6270 TØNDER

PPR Tønder Kommune søger pr. 1. august en ny medarbejder i en ledig 
deltidsstilling på 34½ timer/uge som tale-hørekonsulent.

Opgaverne i stillingen omfatter tale/hørepædagogisk bistand til kommunens 
daginstitutioner og skoler i tæt samarbejde med familierne. 

Vi forventer, at du
• har en uddannelse som audiologopæd eller en

pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik 
• har lyst til at arbejde konsultativt 
• har et understøttende og inkluderende syn på børn og familiers 

udviklingsmuligheder 
• har engagement, kreativitet og  eksibilitet i forhold til opgaveløsnin-

gen 

Vi kan tilbyde dig
• en dynamisk og udviklingsorienteret organisation 
• gode muligheder for supervision og efteruddannelse 

Ansættelsessamtaler i uge 23.  Ansøgningsfrist: 31. maj 2013

Læs mere og søg stillingen via www.toender.dk under “Job”.

www.frederikssund.dk

Konsulent  
i matematik
 

Ansøgning  
sendes til
PPR Leder  

Bernt Jensen, 

ppr-mail@ 

frederikssund.dk

Pr. 1. august 2013 søger vi en konsulent  

i matematik med naturvidenskab 

som udviklingsmulighed. 

Stillingen er på 37 timer/uge. 

Se hele annoncen på kommunens 

hjemmeside www.frederikssund.dk

Frist senest 6. juni 2013.

Der afholdes ansættelsessamtaler 

den 14. juni 2013.

ergoterapeuten l maj 2013 l  39

Møder/kurser

kan man bruge principperne fra positiv 
psykologi i sparring og vejledning af stu-
derende? Der vil være en vekselvirkning 
mellem teori og praktiske øvelser.
Oplægsholder er Charlotte Dalsgaard, 
cand.tech.soc., Harbohus. Charlotte er 
bl.a. metodeudvikler i praktisk anvendel-
se af værdsættende samtaler.
Kost og logi er inkluderet i prisen.
Pris: Kr. 1.750.
Tilmelding: Senest mandag d. 19. aug. 
2013 til Stine Lindsten på stli@rn.dk
Oplys venligst navn, tlf., e-mailadr., med-
lemsnr., tilknyttet skole, evt. specialkost, 
arbejdspladsens EAN og CVR.

Klub for privatpraktiserende
Virksomhedsudvikling med hjerne 
og hjerte og generalforsamling
Tid: Mandag d. 16. september 2013, kl. 
9.00-16.45.
Sted: Ergoterapeutforeningen, Region 
Syd, Lumbyvej 11, 5000 Odense C.
Indhold: Vi fortsætter med temaet ”Virk-
somhedsudvikling med hjerne og hjerte”.
Susan Winther vil lære os at skabe vores 
eget magiske rum i vores firma. Og så vil vi 
dykke ned i de digitale medier muligheder. 
Vi arbejder i workshops, hvor vi er delt op i 

2 grupper. 1) Ergoterapeuter, som overve-
jer at starte og er nystartede 2) Ergotera-
peuter, som er garvede.
Så har vi den årlige generalforsamling. 
Husk at medbringe egen computer. En-
deligt program følger.
Pris: Kr. 350.
Tilmelding: Senest mandag d. 2. sep-
tember 2013 på etf.dk/tilmelding-privat 

Klub for udviklingsergoterapeuter
Fondsansøgninger hvordan (klub-
møde)
Tid: Onsdag d. 2. oktober 2013.
Sted: Metropol, Tagensvej 18, Bygning 
C (lokale fremgår af infoboard), 2200 
København N
Indhold: Erfaringsudveksling. Fagligt 
emne: Fondsansøgninger, hvordan? 
Oplæg: Lisbeth Villemoes Sørensen. 
Se supplerende info på etf.dk/kalender
Tilmelding: Senest onsdag d. 25. sep-
tember 2013 til Kari på krho@phmetro-
pol.dk 

TR-grunduddannelse:
Modul 3 – Forløb A 2013
Tid: Onsdag d. 2. oktober-torsdag 
d. 3. oktober 2013.

Sted: Byggecentrum Middelfart, 
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.
Tilmelding: Senest mandag d. 12. 
august 2013 på etf.dk/tr

EFS Håndterapi
Efterårstemadag: Standardiserede må-
leredskaber til håndpatienter i relation til 
ICF ved Angela Hart og generalforsam-
ling
Tid: Torsdag d. 24. oktober 2013.
Sted: Herlev Hospital, Herlev Ringvej 
75, 2730 Herlev.
Indhold: I forbindelse med Efterårste-
madagen vil der også blive afholdt ge-
neralforsamling. Dagsorden for general-
forsamlingen og program for temada-
gen vil blive lagt ud på EFS Håndterapis 
hjemmeside. Hold derfor øje med etf.
dk/haandterapi
Tilmelding: Tilmeldingsoplysninger føl-
ger senere.

Grundkursus for AMiR – Hold 3
Tid: Onsdag d. 30. oktober-torsdag 
d. 31. oktober 2013.
Sted: Byggecentrum Middelfart, 
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.
Tilmelding: Senest onsdag d. 4. sep-

ADHD-foreningen har udviklet et foræl-
dretræningsprogram for forældre til børn 
med ADHD i alderen 3-9 år med navnet 
Kærlighed i Kaos. Programmet består af et 
12 ugers kursus, hvor forældrene mødes en 
aften om ugen under ledelse af to frivillige 
forældretrænere. Kurset er blevet afprøvet i 
2011 med en meget positiv evaluering.

ADHD-foreningen har nu fået midler fra 
TrygFonden til at gennemføre en videnska-
belig effektmåling af kurset i samarbejde 
med SFI – Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd, og vi efterlyser derfor 40 frivil-
lige forældretrænere fra hele landet.

Relevant faglig baggrund
Frivillige forældretrænere må have en faglig 
relevant baggrund som fx lærer, pædagog, 

socialrådgiver, ergoterapeut, psykolog, 
sygeplejerske eller andet. Vi optager gerne 
frivillige under uddannelse, nyuddannede 
og ledige.

Undervisningserfaring og et kendskab til 
ADHD vil være en fordel.

Derudover har du lyst og tid til at:
•  Gøre en forskel for familier med ADHD
•  Uddanne dig som frivillig træner over tre 

weekender i efteråret 2013
•  Fungere som frivillig forældretræner en 

hverdagsaften om ugen i 12 uger med 
start i jan. eller sep. 2014

Det er ikke noget krav, at du selv er for-
ælder til et barn med ADHD. Men måske er 
du? Du føler, at du er kommet ud på den 

anden side og er parat til at række andre 
forældre en hånd. Måske arbejder du til 
dagligt med ADHD – eller har gjort det 
tidligere? Måske brænder du for at dygtig-
gøre dig? Eller måske brænder du bare for 
at bruge dine evner til at hjælpe andre?

Hvad får du?
•  En faglig opkvalificering ift. undervisning, 

ADHD og positiv håndtering af adfærd
•  Certifikat på din uddannelse som frivillig 

forældretræner hos ADHD-foreningen
•  Deltagelse i et nyskabende og spæn-

dende forskningsprojekt
•  Mulighed for at hjælpe pressede familier 

og børn med ADHD
•  Chancen for at vinde et weekendophold 

for to personer

Forældretrænere søges til spændende forskningsprojekt

Lyder det som noget for dig?
Så gå ind på www.adhd.dk og hent et ansøgningsskema. 
For yderligere information kontakt projektleder Anna Furbo
Rewitz på afr@adhd.dk eller telefon 53729909. Vi glæder os til at høre fra dig!
Ansøgningsfristen er d. 10. juni 2013

 Specialstillinger 
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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 institutionerBygaden 2, 2630 Taastrup

Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Med fokus på udvikling af 
Pædagogiske Læringscentre 
og skolebiblioteksfunktion

PÆ D A G O G I S K  K O N S U L E N T 

I Høje-Taastrup Kommune 
arbejdes der på mange 
fronter med udvikling, og 
Byrådet har bl.a. vedtaget 
”Udviklingsstrategi 2012-
2024” med fokus på vækst, 
uddannelse og et aktivt liv, 
der også omfatter udvikling af 
”Det gode børne- og Ungeliv”. 

INSTITUTIONS- 
OG SKOLECENTRET
Du vil indgå i Institutions- og 
Skolecentret. Vi er 20 med-
arbejdere og ledere i tværfag-
lige teams, som består af 
en blanding af både nye og 
erfarne konsulenter, ledere 
og administrative medarbej-
dere, der ud fra hver deres 
faglige perspektiv er optaget 
af at yde den bedste service. 
Tværfagligheden bidrager 
således til at opnå innovation 
i opgaveløsningen. 

Dagtilbud og skoler står midt 
i store forandringer og ud-
fordringer bl.a. i forhold til ny 
struktur og defi nition af 
”Morgendagens Børne- og 
Ungeliv”. 
Der er forventninger til at 
styrke læring og uddan-
nelse for alle børn og unge i 
kommunen. Institutions- og 
Skolecentret spiller en central 
rolle i at koordinere indsatser 
for det samlede 0-18 års 
område. 

I forlængelse heraf arbejdes 
der med udvikling af de 
Pædagogiske Lærings-
centre – i første omgang 
på skolerne. De lokale 
ressource-personer i 
dagtilbud og fritids- og 
ungdomsklubber skal også 
inddrages i de Pædagogiske 
Lærings-centre, så disse 
kan virke i lokalområderne 
som helhedsorienterede og 
koordinerede aktører for at 
styrke læringsmiljøer for børn 
og unge i kommunen.

YDERLIGERE 
OPLYSNINGER
Du kan se det fulde stillings-
opslag på kommunens hjem-
meside www.htk.dk. Ønsker 
du yderligere oplysninger om 
stillingen kan du kontakte 
centerchef Henrik Torry Ras-
mussen på tlf. 43 59 19 25. 

ANSØGNINGSFRIST
Der er ansøgningsfrist ons-
dag den 5. juni 2013.  
Ansættelsessamtaler forven-
tes gennemført torsdag den 
13. juni 2013 med en even-
tuel 2. runde tirsdag den
18. juni 2013.

ANSØGNING OG CV SENDES 
ELETRONISK.

Du gør en forskel for kommunens 

borgere. Vi gør en forskel for dig!

Har du lyst til at stå i spidsen for den digitale udvikling af 
vores skolevæsen, så søger Institutions- og skolecentret 
en erfaren konsulent med pædagogisk baggrund. 
Du vil med afsæt i det pædagogiske og fagdidaktiske 
skulle bidrage til at optimere opgaveløsningen indenfor 
det samlede dag- og skoleområde.

 Specialstillinger 

damagerskolen, Greve kommune

afdelingsleder 

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10107

djurslandsskolen, Norddjurs kommune

Djurslandsskolen søger afdelingsleder 

§ ansøgningsfristen er den 27/05/13

Net-nr. 10076

Hellebjerg Idrætsefterskole, Hedensted kommune

Pædagogisk afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 03/06/13

Net-nr. 10084

bugtskolen, Greve kommune

Pædagogisk leder

§ ansøgningsfristen er den 31/05/13

Net-nr. 10072

Samsø efterskole, Samsø kommune

barselsvikar i engelsk og samfundsfag

§ ansøgningsfristen er den 23/05/13

Net-nr. 10054

Center for børn og Undervisning, Ishøj kommune

Skoleleder søges til Skolen på ishøjgård

§ ansøgningsfristen er den 31/05/13

Net-nr. 10088

resenbro Skole, Silkeborg kommune

Skoleleder til resenbro Skole

§ ansøgningsfristen er den 31/05/13

Net-nr. 10077

Voel Skole, Silkeborg kommune

Skoleleder til Voel Skole

§ ansøgningsfristen er den 26/05/13

Net-nr. 10082
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fjordskolen, lolland kommune

Udviklingsorienteret skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 24/05/13

Net-nr. 10003

lundehusskolen, københavns kommune

afdelingsleder til nyt udskolingsprojekt

ansøgningsfristen er den 27/05/13

Net-nr. 10117

blovstrød Skole, allerød kommune

Viceskoleinspektør

§ ansøgningsfristen er den 27/05/13

Net-nr. 10074

langagerskolen, aarhus kommune

Viceskoleleder på Langagerskolen

§ ansøgningsfristen er den 03/06/13

Net-nr. 10055

bredagerskolen, Vejle kommune

Viceskoleleder/pædagogisk leder

§ ansøgningsfristen er den 24/05/13

Net-nr. 10024

børne- og ungdomforvaltningen, københavns kommune

børnehaveklasseleder/pædagog

§ ansøgningsfristen er den 24/05/13

Net-nr. 10053

PPr, kalundborg kommune

Cand.psych./cand.pæd. 

§ ansøgningsfristen er den 26/05/13

Net-nr. 9992

fagsekretariat Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

administrativ konsulent

§ ansøgningsfristen er den 27/05/13

Net-nr. 10044

PPr Silkeborg kommunale Skolevæsen, Silkeborg kommune

akutjob – akT-rådgiver til PPr Silkeborg

§ ansøgningsfristen er den 27/05/13

Net-nr. 10007

Nyborg private realskole, Nyborg kommune

barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10028

Tradium, randers kommune

Dansk- og engelsklærer til Tradium auto

§ ansøgningsfristen er den 23/05/13

Net-nr. 10064

lunderskov efterskole, kolding kommune

Flere elever betyder flere lærere!

§ ansøgningsfristen er den 30/05/13

Net-nr. 10092

Syddansk erhvervsskole odense, odense kommune

Underviser til grundforløb

§ ansøgningsfristen er den 27/05/13

Net-nr. 9991

Syddansk erhvervsskole odense, Vejle kommune

Underviser til Tek10 – barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 23/05/13

Net-nr. 10008

Holbæk Private realskole, Holbæk kommune

Vi elsker børn – og vi får flere af dem ...

§ ansøgningsfristen er den 23/05/13

Net-nr. 10081

brøndby kommune

10.-klasseskolen i brøndby søger lærere 

§ ansøgningsfristen er den 03/06/13

Net-nr. 10089

borup Skole, køge kommune

5 lærere og 1 inklusionsmedarbejder

§ ansøgningsfristen er den 24/05/13

Net-nr. 10086

billums Privatskole, lyngby-Taarbæk kommune

barselsvikar (75 %) 

§ ansøgningsfristen er den 28/05/13

Net-nr. 10070

US10, Tårnby kommune

barselsvikar for lærere i US10

§ ansøgningsfristen er den 29/05/13

Net-nr. 10066

Ilulissat, børne- og kulturforvaltningen, Grønland

Skoleinspektør til kullorsuaq

§ ansøgningsfristen er den 30/05/13

Net-nr. 10011

139306 p40-57_FS1013_Lukkestof.indd   52 17/05/13   14.05



f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3  /  53 

behandlingsskolerne, københavns kommune

Lærer – tiltrædelse hurtigst muligt

§ ansøgningsfristen er den 24/05/13

Net-nr. 9979

brøndby kommune

brøndbyvester Skole søger lærere 

§ ansøgningsfristen er den 23/05/13

Net-nr. 10029

Skolerne i Nykøbing, odsherred kommune

børnehaveklasseleder

§ ansøgningsfristen er den 06/06/13

Net-nr. 10085

Center for autisme, Herlev kommune

Lærer til tidsbegrænset stilling

§ ansøgningsfristen er den 27/05/13

Net-nr. 10090

Peder lykke Skolen, københavns kommune

Dygtig engelsklærer

§ ansøgningsfristen er den 28/05/13

Net-nr. 10108

Peder lykke Skolen, københavns kommune

Dygtige matematiklærere

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10106

freinet-skolen, Gribskov kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10105

Helsingør kommune

konsulent for dansk, it og medier

§ ansøgningsfristen er den 27/05/13

Net-nr. 10017

lundtofte Skole, lyngby-Taarbæk kommune

Lundtofte Skole søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 24/05/13

Net-nr. 10026

roskilde private realskole, roskilde kommune

Lærer søges

§ ansøgningsfristen er den 27/05/13

Net-nr. 10091

Institut Sankt joseph, københavns kommune

Lærer til dansk

§ ansøgningsfristen er den 23/05/13

Net-nr. 10030

Midtskolen afdeling bavne, faxe kommune

Lærere til Midtskolen afdeling bavne

§ ansøgningsfristen er den 23/05/13

Net-nr. 10078

Ny Hollænderskolen, frederiksberg kommune

Ny Hollænderskolen søger lærere 

§ ansøgningsfristen er den 04/06/13

Net-nr. 10079

Hillerød kommune

Psykologvikariat i PPr

§ ansøgningsfristen er den 04/06/13

Net-nr. 10080

Clio online, københavns kommune

redaktør til biologifaget.dk

§ ansøgningsfristen er den 28/06/13

Net-nr. 9984

Søndre Skole, køge kommune

Lærere til faste stillinger

§ ansøgningsfristen er den 28/05/13

Net-nr. 10104

Ungdomsskolens heltidsundervisning, rødovre kommune

To lærere søges (akutjob) 

§ ansøgningsfristen er den 03/06/13

Net-nr. 10010

lyngby friskole, lyngby-Taarbæk kommune

To-tre lærerstillinger

§ ansøgningsfristen er den 23/05/13

Net-nr. 10103

børne- og ungdomforvaltningen, københavns kommune

Lærer til Skolen på Strandboulevarden

§ ansøgningsfristen er den 31/05/13

Net-nr. 10052

rathlouskolen, odder kommune

2 lærere til det nye skoleår 2013/2014

ansøgningsfristen er den 30/05/13

Net-nr. 10111
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FERIE PÅ LANGELAND 
FOR HELE FAMILIEN
sommerboligen er indret-
tet i en rolig og ikke høj-
tidelig sommerhus stil. 
ny naturlegeplads. Pris 
2900 kr.
Telefon: 24675585 
www.freewebsite-service.com/
nordlangeland

FREDERIKSBERG DEN 
SKØNNESTE LEJLIGHED
Bedste område. stor me-
get lys stue, sovev. + bør-
nev. spisest. opvaske- + 
vaskemask. kabelTV + 
WIfI solrig gårdhave 
4000/u.
Telefon: 24929264

Huse i Sydfrankrig 
udlejes
To huse til 6 og 4 pers 
udlejes. Husene ligger i 
vinlandsby tæt på bjer-
ge og Middelhavet. Pris 
2500 - 3000 pr uge
Telefon: 61330690 / 
61260432

Familiekursus uge 28 
»natur og kunst«
Højskole for børn og voks-
ne. Pileflet, maling eller 
smykker. kajak, skoven og 
kysten. se www.sommer-
hoejskole.dk 
Telefon: 27578739 
www.sommerhoejskole.dk

Skøn lejlighed i Danland 
- Søndervig udlejes!
6-8 personers lejlig-
hed udlejes lø/lø i ug. 
27,28,30 og 31 samt 42 
- 4500 kr/uge incl. fri ad-
gang til badeland.
Telefon: 51206064

Uhindret fjordudsigt 
v/Mors
sommerhus v. Glyngøre, 
100 m2, 1. række, skøn 
fjordudsigt. 6/7 sovepl. 
Pris kr. 2.950,- /uge + 
forbrug. 
Telefon: 26358655 
www.janmaxen.dk (billeder)

Ferie for 2 i København
2 vær lejlighed på Bispe-
bjerg udlejes. Idyllisk be-
liggende med egen lille 
have. 2000 kr pr uge.
Telefon: 24231925

Nordby, Samsø
stort hyggeligt fritidshus 
nær badestrand, gadekær 
og nordby Bakker.Pr. uge:  
kr. 2.500,- til kr. 3.500,-
Telefon: 20162295

Ferieleje: Hus I 
København Ø. Juli
Hus med have på Østebro 
udlejes til familie 16.-30 
juli. kr: 16.000. 
Telefon: 60605768

Ferie i Århus på stille vej 
i hus med hyggelig have
2 min. til skov, bus og 
indkøb, 2 km til fin ba-
destrand, centrum med 
kunstmuseet Aros, Den 
gamle By. Domkirken m...
Telefon: 29886697

Dejlig villa på 
Frederiksberg 
Hyggeligt 30er hus med 
kæmpetræterrasse, rar 
have og 5 sovepladser, to 
toiletter og badeværelse. 
Beliggende centr...
Telefon: 23 34 81 13

Nordlangeland
Hyggeligt husmands-
sted  nær langelands 
nordspids. Moderne be-
kvemmeligheder. 2.200 / 
2.600 / 3.200 alt incl.
Telefon: 40451422 / 
62551422

Dejligt velfungerende 
hus i Klitmøller
120m2 . 2 st. og 3v. Gård-
have og have. 800 meter 
til strand/indkøb. 3 km 
til golfbane. ledigt uge 
27,29 og 31. 
Telefon: 24848810

Til salg - 1/3 ejerskab 
af Byhus i Provence
Charmerende byhus i 
centrum af Bagnols-en-
foret sælges. kontakt: 
frankrig@privat.tele.dk
Telefon: 22401740

Dejligt sommerhus i 
Bakkebølle. Vordingborg
Træsommerhus på 80 
m2. 350m fra dejlig 
strand i naturskønne om-
givelser. ledigt i uge 30 
og frem. 3500 kr pr uge 
Telefon: 50934016

Skønt rækkehus i 
Gladsaxe udlejes 
27, 28 og 30
man-man. ferie tæt på 
københavn for kun 2200 
kr. inkl. 
Telefon: 20652005

Fur 1 række - 
Panoramaudsigt !
Med egen strandgrund 
og lille robåd. tilbage: uge 
26,31,33    pris: 3800 kr. 
henv: 60887905
Telefon: 60887905

Limfjord - Vesterhav 
- Nationalpark Thy
nyt sommerhus i natur 
med udsigt til limfjorden. 
15 km til Vesterhavet og 
nationalpark Thy. 6 sen-
ge i 3 værelser.
Telefon: 40104169 - 86271250

Knockout/lockout 
lærerpris Spanien
lejl. i en historisk fisker-
by/sant feliu de Guixols, 
100 km. nord for Barce-
lona. 300 m t/strand. Pl. 
t/6 pers
Telefon: 30891530

Hyggelig ferielejlighed 
på Frederiksberg/Kbh
Centralt beliggende fre-
deriksberg stue lejl. i dej-
ligt grønt område. 60 
km2, 2 vær. med køk. og 
bad i uge 26-29.
Telefon: 28740387

Spahus Fjellerup Strand
Dejligt, veludstyret 90m2 
hus til 5(6) personer, 
250 m fra børnevenlig 
strand m. Blå flag station. 
stor stue m. b...
Telefon: 86153160

Bo i Danmarkshuset 
en uge i juli
søren lolks charmerende  
hus på Tåsinge lejes ud 
i uge 28, 29 og evt. 30. 
Udsigt til  det sydfynske 
øhav... 
Telefon: 60897503

Sommer i Sydfrankrig
Mellem Pyrenæerne og 
Middelhavet ligger vo-
res dejlige, gamle byhus. 
smuk have. Pris pr uge i 
ferien 4000 kr. 
Telefon: 24231925 
www.ille-sur-tet.dk

FERIELEJLIGHED I 
HJERTET AF VESTERBRO
Dejlig, lys 3 v ( 97m2) på 
4. sal udlejes i  29, 30, 
31(søn-søn). Max 4 pers., 
4000,- pr. uge
Telefon: 28340331

Ærø - Hyggeligt 
byhus i Marstal
4-6 pers. Gårdhave/
græsplæne/4 cykler. Tæt 
ved strand, havn og lege-
plads. 3.800 pr. uge
Telefon: 40172661

sommerferie i centrum 
af københavn lejl leje
lys lejl på frederiksberg 
udlejes uge 27 og 28. 
3500 pr uge, depositum 
2000. kontakt sidsel 
Hansen.
Telefon: 53639828

Sommerhus med 
havudsigt
Dejlig hus på 67 m2 ved 
sønderjyllands østkyst 
med panorama havudsigt
Telefon: 40453495-
74833495

SOMMER PÅ 
ISLANDSBRYGGE
lej. udlejes 1/7-24/7. 
stor 2V, 2-4 personer. 
2 min til havnebadet, 
10min til Rådhuspladsen. 
3000 kr. pr uge.
Telefon: 31443846

Sommerferie i Cold 
Hawaii - Klitmøller
115 kvm sommerhus ud-
lejes i uge 27 og 30 til 
3500 kr. pr uge. 200m til 
strand og 50 m til indkøb. 
10 sovepladser.
Telefon: 40221204

Listed Bornholm. 
Udsigt over klippekyst 
og småbådehavn
5 - 25 juli. stor stue, køk-
ken/alrum, 2 værelser, 3 
badeværelser (spa), øst 
og vestvendt klinketerras-
se. 4000 kr.
Telefon: 30182007/23658901

Hyggeligt sommerhus 
i Kerteminde
2-3 minutter til god ba-
destrand. fint til 4-5 per-
soner. Højsæson 3.500 
kr. pr. uge. ellers efter 
aftale.
Telefon: 20975084/66119420

Sommerhus udlejes 
ved Fjellerup strand
nyrenoveret 6. pers. som-
merhus på naturgrund 
ved skov og børnevenlig 
strand. Ring: 86317564/ 
21600786 ml. 18-19.
Telefon: 21600786

Ferielejlighed 
på Østerbro
stor 4 vær. lejlighed udle-
jes i uge 28-31, 3500kr/
uge, lør-lør. super til bør-
nefam. Tæt på fælled-
parken.
Telefon: 61773042

Lækker lejlighed på 
Islands Brygge i KBH
83 kvm lejlighed udlejes 
i uge 28-31 til 3500 kr. 
pr. uge. lige ved metroen 
og havnebadet på Islands 
Brygge 
Telefon: 60662733

Fjordudsigt Brunsnæs 
(Sdr. Jylland)
sommerhus 65 kvm.:  2 
vær. m hhv 2 og 4 køjer, 
2 terrasser, robåd/veste. 
Gode fiske/surf/bademu-
ligheder. 2800/uge...
Telefon: 75422797/24849297

Charmerende bjælkehus 
Sydlangeland.
70m2 beliggende på stor 
naturgrund, 800m fra en 
af Danmarks bedste ba-
destrande ved Ristinge.
Telefon: 41310277

Lille byhus i Ebeltoft.
Udlejes uge 26 til uge 31. 
Centralt tæt på havnen, 
4-5 sovepladser. lukket 
have, minus rygning og 
husdyr. kr.3500...
Telefon: 50313148

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 
 

bazar
    Ikke-koMMerCIelle aNNoNCer 

fra dlf-MedleMMer
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Sommerhus i Lønstrup
2 min. fra havet. Udl. ju-
ni, aug., sept. 6 senge, 2 
cykler. Pris/uge 2500-
3500 kr. Berggren tlf. 
50922555
Telefon: 50922555

Hyggelig vesterbro 
lejlighed til sommer
lejlighed ved sdr. Boule-
vard, 4 pers. Udlejes fra 
man- man uge 27, 28, 
29, 30, 3500/ugl
Telefon: 31313368

KIKHAVN, Nordsjælland
Hyggeligt bjælkehus stor 
naturgrund 4 pers. To 
soverum, stor stue med 
brændeovn.nyrenoveret 
Ugepris 4000kr
Telefon: 51922302

Hus med have på Tåsinge 
udlejes i uge 28 & 29
Tæt på strande og 
svendborg by. 130 m2 
6 sovepladser & have. 
3700kr. pr.uge
Telefon: 28927988

Boligbytte søges 
(haves: KBH)
HAVes: lejlighed på 4.s. 
ved søerne, Østerbro, al-
tan. BYTTes: uge 29 
(sønd.-sønd.) til sommer-
hus eller lign
Telefon: 42244346

Velbeliggende 
ferielejlighed i Skagen
Charmerende ferielejlig-
hed med dejlig terrasse, 
tæt på sønderstrand, 
havn og by. Priser: se 
websiden
Telefon: 21421089 
www.boiskagen.dk

Billig sommerferie 
i Skagen
Dejligt værelse med egen 
indgang og med udgang 
til stor terasse fra værel-
se. egen bad og toilet.
Telefon: 40647202/ 
22124665/98446051

Dejlig feriebolig i Skagen
Beliggende i det gamle 
kvarter østerby. 200 m 
til strand og 700 m til by. 
Plads til 6 personer. 
Telefon: 22124665 
40647202/ 98446051 
www@ferieboligiskagen.dk

Sommerferie i 
København – ved 
strand og metro
2v villalejlighed - ved me-
tro og Amager strand. 50 
m2, egen indgang. Maks. 
2 pers. Pris 2200 pr. uge 
i uge 26-30
Telefon: 20160131

Sønderby - Juelsminde
Dejligt sommerhus udle-
jes i ugerne 27-31. 300 
m. til købmand og børne-
venlig strand. 3500 kr. pr 
uge. ej husdyr.
Telefon: 28363656

Stress af på Sydsamsø
Charmerende hus i Ørby 
udlejes. Udsigt udover det 
åbne landskab. Plads til 
5. Pr. uge 3200 kr. incl. 
forbrug.
Telefon: 40954796

rubrikannoncer

Kontakt Mette på 
tlf: 46 91 02 59
mera@team-benns.com

Team Benns50år

1963 2013 Jubilæumstilbud til Prag & London 
T0 PRaG TiLBud

•	GRATIS	lufthavnstransfer		 ........................................	 værdi	kr.	2.600	max.	Max. 45 pers./gruppe

•	GRATIS	cykel-byrundtur	med	guide	 ..........................	 værdi	kr.	185/pers.	Max. 25 pers./gruppe

•	2t.	foredrag	med	Mr.	Poslusny	om	selvvalgt	emne		 ....	 værdi	kr.	2.035
•	GRATIS	entré/guide	til	Theresienstadt	i	2013		 .........	 værdi	kr.	75/pers.	Max. 30 pers./gruppe

•	GRATIS	entré/rundvisning	på	Skoda-fabrikken	i	2013		værdi	kr.	50/pers.	Max. 30 pers./gruppe

•	2t.	guidet	byrundtur	i	den	gamle	bydel		 .....................	 værdi	kr.	535	For 2 grupper

1: 6 fordele - vælg 1 •  2: Gratis enkeltværelse for 2 lærere

T0 London TiLBud 1: 10 gratis billetter • 2: Gratis tillæg for enkeltvær./lærer

1

2 GRATIS	indkvar.	i	enkeltværelse	for	2	lærere.	Gælder	på	udv.	hoteller	fra	21.10	2013	-	15.3	2014	(min	20	pers/gruppe)

1 Få	10	GRATIS	billetter	til	en	af	flg.	aktiviteter*:	•	En	musical	•	London	Eye	•	Madame	Tussauds	•
London	Dungeon	•	Sealife	London	Aquarium	•	Dagskort	til	Hop-ON	/	Hop-OFF	busserne

2 GRATIS	tillæg	for	enkeltværelse	til	2	lærere/gruppe	på	udvalgte	hoteller

OBS!	Først-til-mølle	princip	på	både	Prag	&	London	pga.	begrænset	antal.

OBS!	Betingelse	at	resten	af	gruppen	køber	billetter	til	samme	aktivitet	gennem	Team	Benns	og	med	indkvartering	på	udv.	hostels	og	hoteller

fra	kr.

1.660
pr.	person	inkl.

fly+ophold

fra	kr.

2.245
pr.	person	inkl.

fly+ophold
London-tilbuddet	gælder	for	nye	bookinger	med	hjemkomst	senest	31.12	2013

5 dg./4 nt.

5 dg./4 nt.

GØR STUDIEREJSEN 
EN KLASSE BEDRE
• 7022 0535
• hol@kilroygroups.dk

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

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

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
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Miniferie
2 nætter, 2 lækre middage inkl.  
kaffe m. sødt og 2 x lækker  
morgenbuffet. 

Normalpris fra 1.245,- pr. pers. 

All Inclusive 
Bliv forkælet hele vejen rundt.  
1 overnatning inkl. forplejning fra 
ankomst til afrejse. 

Normalpris fra 990,- pr. pers.

Weekendophold
1 overnatning, lækker 3-retters 
middag, aftenkaffe m. sødt samt 
morgenbuffet. 

Normalpris fra 725,- pr. pers. 

Golfophold
2 x greenfee, 3-retters middag, kaffe 
m. sødt, overnatning inkl. morgen- 
buffet samt stor frokostpose.

Normalpris fra 1.195,- pr. pers. 

Hotel Haraldskær, v. Vejle   
T/ 7649 6000

Hotel Frederiksdal, Lyngby 
T/ 4585 4333

Hotel Sixtus, Middelfart 
T/ 6441 1999

Hotel Gl. Avernæs, v. Assens 
T/ 6373 7373

Hotel Storebælt, Nyborg 
T/ 6531 4002

Hotel Skarrildhus, Herning 
T/ 9719 6233

sinatur.dk/ferie

Gule sommerpriser
  

hele sommeren! Se de  
gule sommerpriser på: 

sinatur.dk/ferie  

  

Spar
30%op til 

Tag afsted hele sommeren med op til 30% rabat. Vi glæder os til at forkæle dig...

BILLIG, BILLIGERE, BILLIGST.....

BERLIN 
STADIG PLADSER I EFTERÅRET!

Se alle rejser og bestil tilbud  
på smartphone: 

RUTEBUS -  4 dage/3 nætter fra kr. .....................    948,-

BUSREJSE - 3 dage/ 2 nætter fra kr. ................  698,- 

FLYREJSE - fra Kbh. 4 dage/ 3 nætter fra kr. 1.198,- 

Der er mulighed for ekstra nætter efter ønske.

Ring GRATIS 8020 8870 
info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk

“Berlin er et af de allerbedste rejsemål til folke-
skoler - ikke mindst pga. kort rejsetid,  god in-
dkvartering og masser af spændende fagligt 
program! Der er stadig flere ledige pladser til 
rejser i august, september og oktober, så kon-
takt os idag for et uforpligtende tilbud.” 
Lise Sloth Pedersen, mere end 10 år i rejsebranchen.

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

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 

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

 

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 
Amsterdam 4dg fra kr………………1.100,- 
Prag 5dg fra kr……………………….…1.200,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Folkeskolen  
nummer 11 udkommer  

torsdag den 6. juni
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WWW.LPPENSION.DK

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 Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
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+.

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. 

forsidefoto: klaus Holsting

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer 
folkeskolen nr. 11  17. maj 27. maj 6. juni
folkeskolen nr. 12  3. juni 11. juni 20. juni
folkeskolen nr. 13  30. juli 6. august 15. august
folkeskolen nr. 14  13. august 20. august 29. 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.

130. 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 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Jennifer Jensen, jje@dlf.org 
Ann-sofie Warnich,  
asw@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org

Layout og grafisk produktion  
Datagraf

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  
1. halvår 2012 er  
193.000 
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    

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
Lærer hans ole frostholm

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

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

formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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I  s k o l e  p å  
b y g g e p l a d s e n

8. klasse i Herlev arbejder både i skolen, 
hos en entreprenør og på teknisk skole.
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RefoRmivRig læReR
Efter et indlæg om klasseledelse blev  
lærer Nils Wedel kaldt på Christiansborg.
SIDE 06

HaaRdeR RevseR dPU
Det tidligere DPU skal forske til gavn  
for folkeskolen, siger Bertel Haarder.
SIDE 20

gammeldags sløjd
I gamle dage blev der savet i takt,  
i dag har faget andre facetter.
SIDE 32

På faglig opdagelsesfærd til Myanmar

1.-4. klasse * 30 elevbøger * 2 lærervejledninger * DVD med Nørd i Myanmar 
og temafilm * Nyt elev-website gi’r masser af læring * Dansk og tværfagligt

�Josefine�Ottesen’s spændende fortælling er rød tråd i tre skalérbare 
og varierede forløb. Helt nyt og meget mere fagligt materiale. 
Intropris�249�kr. Bestil på u-landskalender.dk Læs�mere

side�4

AN
N

O
N

CE

139306 p01_FS1013_forside.indd   1 17/05/13   14.01

139306 p40-57_FS1013_Lukkestof.indd   57 17/05/13   14.06



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.

58 /  f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 3

Så kan de lærer det / 38

uskolet 
Ved Morten Riemann

Bondo en måned efter:  
Vildt at nå helt til liveshows
Her godt en måned efter den store finale sidder en træt, men stolt Anders 
Bondo Christensen tilbage med en sær tomhed i kroppen efter den megen 
virak i medierne. »Det har været en fantastisk rejse«, siger den talentfulde 
forhandler, der ikke ønsker at kommentere rygterne om, at der blev fusket 
med seernes sms-stemmer. »Jeg havde aldrig turdet håbe på at nå til live-
shows, det var en vild oplevelse at komme så langt«, smiler den lille folke-
kære Bondo, der allerede ved den første audition tog publikum med storm.  
     Den 45-årige Michael Ziegler fra Høje-Taastrup, som efter en stærkt 
omdiskuteret votering blev udråbt til sejrherre, vandt en regeringskontrakt 
med ret til at stikke en plade.

Lærere indrømmer: 

Vi glemte en del, da vi sagde, 
at vi savnede skolen
Flere lærere, som under forårets lockout gik 
rundt og sagde, at de »ikke ville konflikte, men 
undervise«, og at de savnede eleverne og sko-
len, erkender nu, at der var en del, som de på 
dét tidspunkt ikke havde taget i betragtning. 
     »Jeg havde ærligt talt glemt alt det pislort, 
der altid er med vores it, må jeg indrømme. 
Det er jo et helvede«, indrømmer en lærer, som 
også trækker lidt i land i forhold til savnet af 
blandt andre et par elever med ADHD-udfor-
dringer. »Eller alt det med inklusion, det var 
altså heller ikke lige dét, jeg savnede mest – 
eller alle de sure nede på administrationsgan-
gen eller Leifs madpakke eller idrætstimerne 
med 8.b eller Rosa-Christianas mor eller …«. 

Læreren 
konkluderer: 
»Kæft, jeg 
trænger til 
weekend«.

Regeringen opdager 
gordetnurigtigt.dk. 
For sent.

Engelsklærers Game 
of Thrones-refe-
rence tydeligvis for 
spidsfindig til halv-
dum 5.-klasse.

9.-klasse-elev egent-
lig godt tilfreds med 
så tæt på afgangs-
prøverne at have 
fået ny og rigtig god 
undskyldning for-
æret: Sguda-klart-
vi-mangler-jo-fire-
ugers-undervisning.

Far, der har set for 
meget 9.z mod Kina, 
gør forældremøde 40 
minutter længere end 
nødvendigt.

Arbejdstid diskute-
ret i arbejdstid.

StjerneStøv og guldkorn
genrekendskab
Af Görel Hydén og Rodney Martin
Bearbejdet til dansk af Lone Hansen og Inger-Lise Heinze

Stjernestøv og guldkorn(A, B og C) er et materiale til at ar-
bejde med genrer, teksttyper og sprog på mellemtrinnet (3.-
6. klasse). Kapitlerne er systematisk opbygget med en ty-
delig arbejdsgang med større og mindre skriveopgaver, som 
leder frem mod en såvel mundtlig som skriftlig fremstilling. 

Hvert kapitel har en modeltekst som udgangspunkt for tekst-
analyse. Modelteksten viser eleverne hovedtrækkene ved 
den aktuelle genre og hjælper eleverne til at se genrens sær-
lige struktur og sproglige kendetegn. Eleverne ledes gennem 
et struktureret skriveforløb, og når teksten er færdig, skal 
den præsenteres for klassen. I løbet af processen forbedrer 
eleven teksten gennem respons fra kammerater og lærer.

Aktiviteterne i elevbogen varierer fra opgaver, der løses klas-
sevis, til opgaver, der løses individuelt. Lærervejledningen 
består af konkrete forslag til undervisningsoplæg samt for-
slag til vurdering af elevens skriftlige arbejder og mundtlige 
fremlæggelser. Lærervejledningen indeholder en udførlig 
beskrivelse af arbejdsgangen samt evalueringsskemaer til fri 
kopiering.

StjerneStøv og guldkorn A,
elevbog, 3.-4. kl.
52 sider, ill. I farver
Flergangshæfte
80 kr. 

StjerneStøv og guldkorn A,
lærervejlednIng, 3.-4. kl.
54 sider
238,40 kr.

nyt undervISnIngSmAterIAle 
 giver eleverne grundig indsigt i de forskellige genrer

Andre nyheder

PSYKOLOGI

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

klASSeledelSe I prAkSIS 
Af Søs Rask Andresen og 
Nanna Paarup
222,40 kr. 

med hjernen I Skole
Af Helle Overballe Mogensen
lærerenS bog 318,40 kr. 
elevbog 94,40 kr.

Alle priser er ekskl. moms

u’et Som prAkSIS
kunst, kreativitet og 
sanselighed
Af Joachim Rothenborg (red.)
222,40 kr.

håndbog om mAtemAtIk I 
grundSkolen
læring, undervisning og vejledning
Af Peter Weng og Michael Wahl 
Andersen (red.)
374,40 kr. 

undervISnIngS-
mAterIAle

StjerneStøv og guldkorn b,  
4.-5. kl. 
udkommer august 2013

StjerneStøv og guldkorn C,   
5.-6. kl. 
udkommer forår 2014

et stykke godt og solidt undervisningsmateriale, 
jeg ikke ville tøve med at anvende selv.
 Folkeskolen.dk, 18. april 2013

3.-4.
klASSe

beStIl Inden Sommer og Få 
20% rAbAt på de AngIvne prISer. 
brug kAmpAgnekode Sg på dpF.dk.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

spot på – samfundsfag

ABCiTY.DK

ABCiTY.DK

spot på – samfundsfag

spot på – samfundsfag

ABCiTY.DK

spot på – samfundsfag

spot på – samfundsfag

ABCiTY.DK

mpo.matematik.dk

mpo.matematik.dk

mpo.matematik.dk

Klik forbi alinea.dk/digital, og se Danmarks 
bredeste sortiment af digitale læremidler til 
grundskolen. Vi har mere end 500! Mange 
fås med 50 % tilskud fra staten og alle med 
gratis, personlig instruktion fra os.

Til alle fag og klassetrin 
Sortimentet omfatter stærke kendinge som 
Elevunivers, nyudviklede materialer som 
Gekko og iSkriv, komplette systemer som 
MaxiMat og kombinationer som Sig’natur og 
Skrivevejen. 

Vores digitale læremidler dækker med andre 
ord alle fag og klassetrin.

Få hjælp til at træffe de rigtige valg
Ring til din lokale konsulent på 3369 4666, 
og få vejledning om de mange muligheder for 
at sætte digitale læremidler på skoleskemaet. 

 

Danmarks bredeste udvalg på tapetet
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