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KIM LANGER

1.-4. klasse * Dansk, natur/teknologi og tværfagligt * 30 elevbøger * 2 lærervejledninger  
Tematiske film fra DR og Danida * Masser af opgaver på app, på web og i klassen

Ta’ på faglig opdagelse i Nepal
Spændende ny fortælling af Kim Langer er den røde tråd i tre skalérbare forløb. 
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Tilpasset de nye Fælles Mål.

INTROPRIS I FORÅRET 249 kr. Bestil nu på u-landskalender.dk
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FANDANGO 9–PÅ VEJ

glæd dig til

FANDANGO 9
 følg med på

gu.dk

Fandango 7-9 er den bedste ungdomslitteratur,  
nye medier, litterære motiver, forfatterskabslæsning, 
intertekstualitet og periodelæsning. Det hele præ-
senteret i øjenhøjde med eleverne og deres verden

■  Går i dybden med genrer, teksttyper og udtryksformer

■ Integrerer læsedidaktik og litteraturdidaktik 

■  Sikrer at alle eleverne er aktive i de faglige processer

■  Inddrager meningsfuld evaluering

■  Bygger bro mellem litteraturarbejde og skriftlig fremstilling
Se mere på  
sebogen.dk
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

I øjeblikket bliver eleverne i 8. klasse bedømt uddannelsesparate eller ej, sådan 
som de skal ifølge nye regler om uddannelsesvejledning. Målet er at sikre, at elevernes 
uddannelsesvalg bliver mere varieret, og at de rette får vejledning.

Men det begynder at minde  om molbohistorien om storken i kornmarken: Kort fortalt 
er problemet, at bønderne er bange for, at en stork skal træde kornet ned. Derfor beder 
de byens hyrde om at jage den ud. Men da hyrden har store og brede fødder, beslutter de, 
at de hellere må være seks mand om at bære ham – så han ikke tramper kornet ned. 

I uddannelsesverdenen er problemet, at for mange unge og deres forældre har for-
elsket sig uhelbredeligt i det almene gymnasium som den brede og sikre vej efter folke-
skolen. Nogle af disse unge får gevaldige nederlag, fordi de ikke har forudsætningerne 
eller interessen for det ret teoretiske skoleforløb.

Derfor er det en god ide at gøre alternative tilbud mere kendte og attraktive. For 
eksempel erhvervsskolerne. Men for at finansiere det har politikerne sparet på vejle-
derne, som skal fortælle de unge og deres forældre om mulighederne. 

Ikke noget problem. Det er kun 20 procent af de unge, der har brug for vejledning, 
har politikerne vurderet. Vi udvikler et it-system, hvor forældrene selv kan tilmelde de 
unge, beslutter de. 

Ak, ak, som alle vi, der har oplevet forløb med it-systemer, der skal spare resurser, 
ved, går det ikke så nemt. For eksempel spytter det nye system ikke en kvittering ud til 
forældrene, når de har meldt den unge til uddannelsen. Så hvad gør ansvarlige foræl-
dre i den situation? De ringer lige til vejlederne for at sikre sig, at det er gået igennem!

Men hos vejlederne er der som sagt skåret ned. For besparelserne ved, at færre skal 
have vejledning, og at tilmeldingen foregår via et it-system, er indhøstet. Der er fjernet 
omkring 200 vejledere – 140 millioner kroner. 

Men så er det jo godt, at det kun er 20 procent af eleverne, som har brug for vej-
ledning.

Eller er det? De tal, Folkeskolen har indsamlet, tyder på, at politikerne har skudt 
helt ved siden af. På Lolland viser det sig, efter at lærerne har kæmpet sig gennem de 
spritnye skemaer, at 47 procent af eleverne ikke er uddannelsesparate. Generelt på 
landsplan ser tallene i skrivende stund ud til at havne på 28,9 procent af eleverne.

Har hele øvelsen så ført os nærmere et mål om, at unge 
skulle vælge mere varieret? Med andre ord: Fik vi jaget  
storken ud?

Desværre ser al den trampen ikke ud til at have ført os tættere på 
målet, tværtimod. Men vi fik indført ekstra evalueringer, it-systemer 
og frustrationer. Det er en ommer!  

Historisk værk om  
skolereformen

»Bogen er interessant, fordi 
den i ekstrem grad er et 

tidsdokument for hele selv-
forståelsen, rosen og argu-
mentationen i og omkring 
skolereformen, herunder 
forenklede Fælles Mål.  

Bogen lever i sit eget pro-
skolereformunivers, i så stor 

udstrækning at den  
egentlig fremstår som en 

slags fiktion«.
sten larsen i anmeldelse af antologien  

»folkeskolen efter reformen«

Rundt om det hele
»Efter hvert hovedafsnit 

kommer Fuglsang med for-
slag til, hvad de forskellige 
aktører kan gøre for at æn-
dre på den virkelighed, som 

han netop har beskrevet. 
Hvad skal folketingspoliti-

kerne, kommunalpolitikerne, 
lærerne og forældrene gøre? 

Man forstår ham godt, for 
Den Store Løsning er næp-

pe lige rundt om hjørnet. 
Men det flimrer billedet, når 
man sidestiller en forælders 
og Antorinis muligheder for 
at gøre noget ved proble-

merne. Politikerne har altså 
et særligt ansvar«.

hanne Birgitte jørgensen i anmeldelse af jacob 
fuglsang: »den store løgn om uddannelse«

En moderne 
molbohistorie

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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glæd dig til

FANDANGO 9
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gu.dk

Fandango 7-9 er den bedste ungdomslitteratur,  
nye medier, litterære motiver, forfatterskabslæsning, 
intertekstualitet og periodelæsning. Det hele præ-
senteret i øjenhøjde med eleverne og deres verden

■  Går i dybden med genrer, teksttyper og udtryksformer

■ Integrerer læsedidaktik og litteraturdidaktik 

■  Sikrer at alle eleverne er aktive i de faglige processer

■  Inddrager meningsfuld evaluering

■  Bygger bro mellem litteraturarbejde og skriftlig fremstilling
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Bøger, film, web, app og masser af faglige og kreative opgaver: Kim Langer har skrevet årets 
spændende fortælling, “Det tredje øje”, som følger en dreng og en pige i de fjerneste bjergom-
råder i Nepal og i storbyen Kathmandu – og deres mystiske amulet. Bogen rummer også nepa-
lesiske fabler, flotte fotos og meget faktastof. Du får tre forløb – et litteraturfagligt, et natur/
teknologi og et tværfagligt. Du får et tematisk website og iPad-app, hvor eleverne kan opleve, 
researche og skabe flotte fotohistorier om børns levevilkår i Nepal, om natur/miljø og om for-
skellen på at leve i bjergene, i storbyen eller i det frodige lavland.

•  Dansk, natur/teknologi og tværfaglige temauger
•  Tilpasset de Forenklede Fælles Mål for 1.-4. klasse
•  Elevweb med fakta og elevproduktion
•  Tre engagerende forløb med varierede opgaver
•  Lærerweb med opgaver, film og fotobank
•  Temafilm fra DR, CARE Danmark og Danida
•  Madopskrifter, kreativitet, leg og bevægelse
•  Gratis app, så eleverne også kan arbejde på iPad
•  Lydbøger og oplæsning af tekster på websitet
•  Differentieret læsning: fiktion, fakta og læselet
•  DR har Nepal-tema i efteråret på Ramasjang og Ultra.

 BESTIL KLASSESÆT NU
www.u-landskalender.dk

30 store elevbøger og 2 trykte lærervejledninger

LÆRERVEJLEDNING

KIM LANGER

FLOT FAGLIG REJSE I HIMALAYA, STORBYEN OG LAVLANDET

Intropris nu 249 kr.
 NB: pris inkl. levering - ved bestilling inden 1. juli

CARE Danmark tilbyder 150 gratis foredrag med 
fortælling, musik og ting fra Nepal til skoler, der kører 
undervisningsforløbet. Udbydes som ”først-til-mølle”. 
U-landskalenderen støtter i år CAREs arbejde for bedre 
ernæring og uddannelse til bjergbørnene i Nepal.

Lærerne siger: “Fantastisk materiale” • “Gennemarbejdet, fyldt 
med idéer, lige til at gå til” • “Anbefaler det til alle jeg kender!” 
“Fungerede supergodt” • “Stort engagement”

144569 p58-60_FS0815_Uskolet.indd   59 20/04/15   15.20



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Er I klar til det nye skoleår?
DANSK . MELLEMTRIN

Læs meget mere og køb på alinea.dk

Alinea
Fællesbog/W

eb · 3. klasse
lena bülow-olsen 

 susanne kjær harms 
 vibeke skaarup

d’dansk – anmelderrost dansksystem

Klassen arbejder ud fra gode tekster og fælles læseoplevelser med litteratur, 
læseforståelse, sprogforståelse, it i funktionelle sammenhænge og tekster i 
forskellige genrer.

Systemet fås også  
som digital Flexbog  
til mellemtrinnet.

1.-6. KLASSE

NYHED
3. klasse

Den sikre  
læsning – effektiv 
læsetræning

Til dig, der arbejder mål-
rettet med læseunder-
visningen. Fundamentet 
er læsning af skøn- og 
faglitterære tekster, 
hvor skrivning og stav-
ning er tæt integreret.

3.-4. KLASSE

Den sikre LÆSNING består af seks børneromaner.
Til serien hører også arbejdsbøger og lærervejledning.
 
Denne arbejdsbog knytter sig til de første tre 
børneromaner

• Brug bolden!

• Magi i luften

• Gå efter guldet! 
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Brug bolden! Magi i luften Gå efter guldet!

Alinea

Ina Borstrøm
Dorthe Klint Petersen
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www.alinea.dk

Første_bog_om_jødedom_omslag.qxd:Alinea  18/02/09  10:43  Side 1

ISBN 978-87-23-03068-9

Om_9788723030689.indd   1 5/6/11   12:57 PM

Ina Borstrøm
Dorthe Klint Petersen

Brug bolden!
Ida og Emil er flyttet til Østerby og begynder på en 

ny skole efter sommerferien. Her møder de en masse 

nye venner og kommer med i skolebladet.

Det viser sig hurtigt, at der sker mystiske ting på skolen, 

og sammen med resten af skolebladet går Emil og Ida  

i gang med at undersøge sagen.

Den sikre LÆSNING består af seks børneromaner.

Brug bolden! er 1. bog i denne serie.

Til serien hører også arbejdsbog og lærervejledning.

Brug bolden!
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ISBN 978-87-23-02802-0

Af  
forfatterne bag

Den første
læsning

Plot – Målstyret undervisning

Dansksystem, der gør det nemt at tilrettelægge en 
målstyret undervisning og evaluere elevernes udbytte. 
Digitale medier er integreret i materialet, så de indgår 
naturligt i den daglige undervisning.

3.-6. KLASSE

Stina Abildgaard   Trine Ferdinand   Dorte Hansen   Inger-Lise Lund
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PLOT  =  ELEVBOG / WEB  +  FLEXBOG.DK  +  VEJLEDNING
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pl tI                            skal du

• spejle dig i tekster 

• fremstille journalistiske tekster

• argumentere for et synspunkt

• undersøge dramatiske begivenheder 

• kommunikere om sprog

• mærke en tekst.
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www.alinea.dk
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Når du oplever, undersøger og 

skaber tekster i dialog med andre, 

udvikler du kompetencer, du får 

brug for i skolen og i livet.

9788723500502-Omslag.indd   1 25/06/14   13.07

Køb elevbogen  
og få masser af 

digitale ressourcer 
med som Flexbog 
– næsten gratis!

3 stærke bud til dansktimerne

alinea.dk • Telefon 3369 4666
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KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

ELEVER LÆRER BEDST, 
NÅR DE ER AKTIVE …

HVILKEN LÆSETEKNIK? HVORDAN LÆSER DU TEKSTEN? 

9

 

Den europæiske bison er det største pattedyr i Europa, der lever vildt i 

naturen. Den europæiske bison er en truet dyreart. Det betyder, at dyret 

er i fare for at uddø i naturen. Den har tidligere været udryddet i naturen 

på grund af jagt. I 1919 blev det sidste vilde dyr dræbt, og der var kun 54 

dyr tilbage i forskellige zoologiske haver. Man besluttede at avle bisoner 

i fangenskab for at kunne sætte dem ud i naturen igen. I dag findes lidt 

over 4.000 europæiske bisoner, hvoraf ca. 2.700 lever i naturen forskellige 

steder i Østeuropa. Da alle bisoner stammer fra de samme 54 dyr, er arten 

stadig truet af udryddelse på grund af indavl og en lav modstandskraft 

overfor sygdomme.

Bisoner på Bornholm

Den europæiske bison lever også i en stor skov, Almindingen, på Born-

holm. I 2012 blev seks bisonkøer og en ung bisonokse fra Polen udsat i et 

område, der svarer til 400 fodboldbaner. Når bisonerne græsser, gnaver og 

tramper rundt i skovbunden, hjælper de med at pleje naturen. Bisonpro-

jektet på Bornholm er også med til at bevare bisonen som art. 

Et år efter, at de syv polske bisoner blev sluppet løs på Bornholm, blev 

en bisonkalv født. Bisonkalven er et godt bevis på, at dyrene trives og 

føler sig hjemme. 

En tung planteæder

Bisonen lever i skove med blandede løvtræer og nåletræer og i områder 

med græs. Den lever altid i nærheden af vand og drikker ret ofte. Bisonen 

bliver mellem 200 og 340 cm lang med en hale på op til 60 cm. Hannen 

vejer op til 920 kg og er dermed det tungeste dyr på land i Europa. Biso-

nen har et stort, tungt hoved med en bred pande og krumme horn. For-

kroppen er kraftig i forhold til bagkroppen og dækket af mørk, tyk pels. 

Resten af kroppen har kort og lysere brun pels. 

Den europæiske bison er planteæder. Den æder græsser, urter, mosser, 

bark og svampe. Desuden æder den blade og skud fra buske og træer. Det 

meste af tiden græsser bisonerne sammen i flokke.

FAKTA
Europæisk Bison
Bison bonasus

Størrelse: Længde 200-340 cm

 Højde 170-190 cm

Vægt:	 Hun	op	til	650	kg

	 Han	op	til	920	kg

Levealder:	 20-25	år

Drægtig:	 260-270	dage

Antal unger:	 1	kalv	hvert	eller

	 hvert	andet	år

Biotop:	 Skov	og	græsstepper

Bestand:	 Meget	truet

Den europæiske

bison – en truet art 
Gudhjem

Hegning
Byer
Hovedveje

Hasle

Rønne
Åkirkeby

Nexø

I Almindingen på Bornholm har man siden 

2012 kunnet opleve den europæiske bison

Bisonens forkrop er kraftig i forhold til  

bagkroppen og dækket af mørk, tyk pels

Læseformål

24 

NOTATTEKNIKKER

Den evaluerende teksttype

Formål Kendetegn Sproglige træk Genreeksempler

• At huske og 

forstå teksten

• At finde og 

fastholde det 

vigtigste fra 

teksten

• Kort

• Overskueligt

• Ofte skematisk 

struktur

• Nøgleord

• Stikord

• Korte sætninger

• Koncentreret sprog

• Resumé

• Kolonnenotat

• Tidslinje

• VØL

• Procesnotat

• Mindmap

Strukturen i den evaluerende teksttype kan være forskellig. I det følgende kan du læse tre tekster 

med hver deres læseformål.

Solsystemet

Solsystemet hedder den første tekst. Denne tekst vil du typisk skulle læse i natur/teknologi.

Læseformålet: Hvad er solsystemet, og hvad består det af? Der er tre genreeksempler under selve 

teksten. 

Solsystemet består af 8 planeter, 5 dværgplaneter 

samt en masse store sten, der kaldes asteroider, og en 

masse isklumper, der kaldes kometer.

Merkur, Venus, Jorden og Mars ligner hinanden. 

De er små og har en hård overflade, du kan stå på. 

De fire planeter kaldes stenplaneter eller de jordlig-

nende planeter.

Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun ligner hinan-

den. De er store, består af gas og kaldes derfor gas-

planeter.
Gassen er egentlig bare luft, der nu er på planeten. 

Luften på de store gasplaneter har en anden sam-

mensætning end den luft, der er her på Jorden, så 

vi ville ikke kunne trække vejret på en gasplanet. 

Gasplaneter har heller ikke en fast overflade. Så hvis 

du rejste til en gasplanet, så ville du ikke kunne stå 

på nogen overflade. Luften ville bare blive tættere og 

tættere, jo længere ned i atmosfæren du kom.

De fem dværgplaneter hedder Ceres, Pluto, Hau-

mea, Makemake og Eris.

Ceres ligger mellem Mars og Jupiter i asteroide-

bæltet, mens de fire andre dværgplaneter ligger efter 

Neptun ude i Kuiper-bæltet.  

40 

TEKSTTYPER – FAKTA

Labrador 
Labrador er en meget populær hund i Danmark.  Det er kun schæ-ferhunden, som er lige så populær som labradoren. 
Udseende
En labrador er tit sort, men den kan også være gul eller brun.  En labrador har en kort og ensfarvet pels. Pelsen er meget glat og tæt, og den er næsten vandtæt.  En hanhund er ca. 56-57 cm høj og en hunhund ca. 54-56 cm. Kroppen er stærk og kompakt. Vægten er på 25-36 kg.En labrador har et bredt hoved, og den er bred over ryggen og på brystet. Den har også en bred næse med store næsebor. Labra-doren har en kraftig hale. 

Adfærd
Labrador er en rigtig vandhund.  Den kan være længe i vandet uden at blive kold.  Labradoren kan for eksempel bruges som jagt-hund, narkohund, førerhund, bombehund, lavinehund og meget mere.  Samtidig er den en god familiehund.  En labrador er en venlig, glad, klog og trofast hund. Den er glad for at arbejde, og så kan den lære meget. En labrador har det bedst, hvis den får opgaver. Den elsker at bære ting i munden. Når hunden hilser på familien, har den altså tit et eller andet i munden.

Livscyklus
En hunhund kommer i løbetid to gange om året. Så er den på ud-kig efter en hanhund. Hunhunden kommer i løbetid første gang, når den er 8-10 måneder. En hunhund kan kun blive gravid, når den er i løbetid. Når hunhunden er gravid, siger man, at den er drægtig.

Hunhunden er drægtig i ca. 2 måneder. Så føder den 6-8 hvalpe. De små hvalpe er sammen med deres mor hele tiden. De skal tit have mælk.
Når hvalpene er ca. 6 uger gamle, er de meget legesyge. Hval-pene må sælges, når de er 8 uger gamle. De fleste labradorer bliver omkring 12-14 år.  

Fagtekst

Labradoren trives med forskellige 
opgaver.

I Danmark er labradoren en populær familiehund.

Labradoren har en bred næse og
store næsebor.

Læseformål
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TEKSTTYPER – FAKTA

Formål Kendetegn Sproglige træk Genreeksempler• At give overblik
• At uddybe 

teksten
• At illustrere det, 

som teksten 
handler om

• En overskrift
• Illustrationer i 

teksten
• Kan ofte læses 

uafhængigt af 
teksten

• Viser forskellige 
sammenhænge 
som fx mellem 
temperatur og 
nedbør 

• Billedtekst
• Forklarende tekst 

på tegninger
• Ord og tekst, fx på 

grafer og tabeller
• Der kan bruges 

fagudtryk

• Faktabokse
• Fotos
• Figurer
• Tegninger
• Tabeller
• Skemaer
• Kort
• Diagrammer
• Grafer

Den ikke-fortløbende teksttype

Hydrotermfigur

Vejrprognose
Nedbør pr. time

Eksempler

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Af Birgitte Blomgren, Lene René Nielsen, Lisbeth  
Haahr Pedersen og Helle Vaabengaard

AKTIV gør det nemt at planlægge en engagerende 
læse- og skriveundervisning. Det opfylder folkeskole-
reformens krav om virkelighedsnær og målstyret 
undervisning med bevægelse  og praktiske lærings-
former – og letter  samtidig lærerens forberedelsestid.

Med AKTIV lærer eleverne at arbejde med teksttyper i 
både fakta og fiktion. Eleverne  undersøger teksternes 
formål, struktur og sprog gennem læsning, samtale, 
skrivning samt fysiske aktiviteter. 

Målet er at udvikle elevernes aktive læseindstilling, 
deres brug af læseforståelsesstrategier og kendskab 
til teksttyper, hvorved de aktivt understøtter deres 
læring i fagene. 

AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet består 
af en Aktivitetsmappe med lærervejledning, 410 ak-
tivitetskort, 10 plakater med læseteknikker og tekst-
typeoversigt, AKTIV-spørgsmål m.m. og en Elevbog til 
brug i 4.-6. klasse. 

Læs mere på DPF.DK

„
Det anmelderroste 
materiale  AKTIV læs-
ning og skrivning i 
overbygningen er nu 
udkommet i en version 
til mellemtrinnet. 
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i n d h o l d

6

Ministeren,  
der håbede på begejstring

Christine Antorini blev modtaget som  
en stjerne af mange i skoleverdenen,  

da hun blev minister i 2011. 

p o r t r æ t
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à   Oversigt26 35

teatersucces  
kommer til København

På spot-siden kan du blandt  
andet læse om den roste teater-
monolog »folkeskolereformen«.
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trafiksikkerhed
8.a i Agedrup inddrages 

i arbejdet med at gøre 
skolevejen mere tryg.

55 tatoveringer
Mange lærere har på  

folkeskolens opfordring  
lagt billeder af deres  

tatoveringer på nettet.

Udelukket
kritiske holdninger 
udelukkede lærer 
Helge Christian-
sen fra pædago-

gisk weekend.

Dyr besparelse
I Hjørring udhuler tre 

nye friskoler den  
besparelse, kommunen 

vil opnå ved at ned-
lægge skoler.
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Fra rockstjerne   til boksebold

p o r t r æ t:  C h r i s t i n e  A n t o r i n i
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Fra rockstjerne   til boksebold

Christine Antorini  
var skolens håb.  
Med hende som  
skolens minister var 
det tid til begejstring 
og langsigtet  
udvikling. I stedet 
har det været en  
turbulent tid med 
voldsomme hug til 
skolens største  
medarbejdergruppe, 
lærerne. 

Af EsbEn ChristEnsEn  
og PErnillE AisingEr   
foto: KristiAn grAnquist
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p o r t r æ t:  C h r i s t i n e  A n t o r i n i

T o af de tre ministre er i skarpe, 
sorte habitjakker, mens den 
tredje er helt i hvidt. Med kon-
centrerede ansigter marcherer 
de på høje hæle til hver sin pult. 

Den samlede presse er indkaldt. I næsten fire 
uger har det offentlige Danmark låst døren for 
skolens største medarbejdergruppe – lærerne. 
Nu skal lockouten standses med et lovindgreb.

»Konflikten på lærerområdet har nu varet 
i næsten fire uger. Situationen er, at der i lang 
tid ikke har været nogen reel forhandling 
mellem parterne: Og der er ingen tegn på, at 
det vil ændre sig fremadrettet. Samtidig har 
vores børn og vores unge ikke fået undervis-
ning i næsten fire uger. Vi er nu nået til det 
punkt, hvor regeringen finder, at det er nød-
vendigt at gribe ind, så vores børn og unge 
kan komme i skole igen«. 

Statsminister Helle Thorning-Schmidt er 
flankeret af medsocialdemokraterne beskæf-
tigelsesminister Mette Frederiksen og børne- 
og undervisningsminister Christine Antorini, 
da hun som regeringsoverhoved standser 
lockouten af landets lærere.

Den hvidklædte minister – Christine An-
torini – tager ordet for at tale om at genskabe 
tilliden.

»Lærerne spiller en afgørende rolle, det 
har de altid gjort, og det gør de også i vores 
udspil til fremtidens folkeskole«.

Det sker 25. april 2013 klokken 10.00 i 
Statsministeriets spejlsal. Regeringen har på 
det tidspunkt været ved magten i mindre 
end to år. Få måneder senere bliver folkesko-
lereformen vedtaget. På under to år er der 
taget et afgørende opgør med skolens største 
faggruppe og indført en gennemgribende re-
form, der blandt andet øger elevernes timetal 
markant – betalt af mere undervisning fra 
den enkelte lærer.

Det forløb var der ikke mange, der for-
udså ved valget i 2011. Og det lå bestemt ikke 
i luften dagen før valget den 14. september, 
hvor Lærerforeningens kongres var vært for 
et uddannelsespolitisk valgmøde med blandt 
andre Christine Antorini i panelet.

Dagen før et valg er kulminationen på den 
lange og hårde proces, der udgør en valg-
kamp. Den 14. september 2011 er dagen før 
slutningen på en periode. En borgerlig æra, 
der først blev tegnet af en stærk statsmini-
ster – Anders Fogh Rasmussen, der gjorde op 
med rundkredspædagogikken og smagsdom-
merne. Og for skolen skiftende ministre: først 
Bertel Haarder, som lærerne mildest talt har 

blandede følelser over for, og siden Tina Ne-
dergaard og Troels Lund Poulsen. De to kom-
mer næppe til at gå over i historien for deres 
stærke indsats som undervisningsministre.

Tiden er altså moden til nye ideer og friske 
kræfter. Skolens folk har brug for en frelser, 
en visionær leder, der kan se langt og drive 
udviklingen i en retning, som de fagprofes-
sionelle - praktikere og forskere – kan støtte. 
Måske endda også en politiker, der ved noget 
om didaktik og pædagogik? En minister, der 
ligesom i Ontario, Canada, som er på alle sko-
lefolks læber, kan samle og lytte til alle parter 
og skabe fantastiske resultater i samarbejde 
med lærere, ledere, forældre og forskere. En 
sådan visionær lederskikkelse melder sig på 
DLF’s valgmøde:

På båndoptagelsen fra kongressen er An-
torinis retoriske præcision og indlagte punch-
lines markante.

»Der er en værdikamp om folkeskolen lige 
nu. I kunne høre det på de to indlæg fra Ven-
stre og De Konservative. Det, der var svaret, 
var mere kontrol, flere test i 1. klasse. Det er 
bare ikke det, der løfter på indholdssiden. 
Heller ikke når Dansk Folkeparti siger, at det 
skal være dansk musik, dansk mad i hjem-
kundskab og kristendom. Så de kan lære det, 
ka’ de – dem fra andre lande«. 

Lærernes latter ruller som en varm om-
favnelse til den længe ventede, som kommer 
med de rigtige holdninger og værdier. 

Den socialdemokratiske ordfører siden 
2005 Christine Antorini er ikke bare sikker på 
formen, men også indholdet. Hendes vision 
er: »Ny Nordisk Skole«. Opskriften på en ud-
dannelsesrevolution. I stedet for mere test og 
rangordning er det tid til at gribe tilbage til 
de nordiske værdier. Den madrevolution, der 
havde gjort Noma til verdens bedste restau-
rant, skal nu duplikeres i skoleverdenen. Det er 
i 60’erne, inspirationen skal hentes. »Den Blå 
Betænkning« var et banebrydende værk, der 
satte de langsigtede spor, forklarer Antorini, og 
måske er det tid til en »Blå Betænkning II«?

»Ikke noget om, at alle skal blive dygtigere, 
for det er vi jo alle sammen enige om. Spørgs-
målet er, hvad det er, vi skal blive dygtigere 
til, og hvordan«.

Da klapsalverne har lagt sig, vil ordstyre-
ren – Politikens uddannelsesredaktør Jacob 
Fuglsang – vide, om Antorini tror på, at der 
kan dannes et bredt forlig om en blå betænk-
ning og en ny måde at tænke skole på.

Antorini har svært ved at se, hvem der 
ikke vil synes, det er spændende at arbejde 

Man skal ikke 
være i politik,  
og slet ikke i  
toppen af politik, 
hvis ikke man 
også kan stå på 
mål for, at der  
bliver gennem-
ført nogle ting, 
som nogle  
synes ikke  
er i orden.
Christine Antorini 
til folkeskolen, april 2015
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Folkeskole-
reFormen  
præsenteres 
efter et forhand-
lingsforløb, hvor De 
Konservative forlod 
forhandlingerne på 
grund af lektieca-
feer. Timetallet kan 
hermed forhøjes.

7. juni 
2013

Christine Antorini:
Christine Antorini præsenteres som børne- og under-
visningsminister sammen med resten af det nye ministerhold, 
der ledes af statsminister Helle Thorning-Schmidt. Samme dag 
præsenteres regeringsgrundlaget: »Et Danmark, der står sam-
men«, hvor man blandt andet kan læse, at regeringen vil præsen-
tere et forslag til en folkeskolereform. Om lærerne står der: 
»Vi viser lærerne tillid og giver dem mere tid til at undervise«.

I sIn åbnIngstale præsenterer Helle Thorning-
Schmidt folkeskolereformen: 
»Min vision – og regeringens vision – er en folkeskole, 
hvor alle børn lærer mere. Alle børn. En skole, hvor der er 
ro i timerne. Hvor ungerne trives og har lyst til at lære. 
Hvor de udvikler deres personlighed og bliver engagerede 
deltagere i et levende demokrati«. Og »Børn og lærere 
skal tilbringe mere tid sammen på skolen«.

I et Internt rege-
rIngsdokument  
bliver folkeskolereformen 
beskrevet. Det står blandt 
andet klart, at skoledagen 
bliver længere. Finansie-
ringen skal ske gennem 
en ændring af lærernes 
arbejdstid: Forudsæt-
ningen for, at timetallet i 
folkeskolen kan øges som 
forudsat, er en ændret 
anvendelse af lærernes 
arbejdstid.

RefoRmoplægget:  
»Gør en god skole bedre – et 
fagligt løft af folkeskolen«. Heri 
kan man blandt andet læse, at 
skoledagen skal være længere, 
og »Det er lærerne, der får sko-
len til at leve og eleverne til at 
lære. Derfor skal elever og læ-
rere tilbringe mere tid sammen 
på skolen«.

Landets Lærere Lockoutes af ar-
bejdsgiverne fra KL, da det ikke er lykkedes at 
opnå enighed om et overenskomstresultat.

RegeRingsindgReb:  
Lærernes arbejdstid bliver af Folketinget gjort 
til lov. I øvrigt en lov, der muliggør timetalsløftet, 
som det er beskrevet i reformen.

3. oktober 
2011

2. oktober 
2012

med, hvad eleverne skal kunne om 10–15-20 
år. Og hun har »meget svært ved at se, hvem 
der skulle blokere for det«. Det handler om 
reelle partnerskaber med lærerne og de an-
dre interessenter. Det handler om at tænke 
udvikling igen:

»Og det har vi altså trængt til i mange år«.

Søndag 2. oktober 2011 har Christine Antorini 
besøg af sin 21-årige datter, Sofie. Hun er 
kommet for at vente på en telefonopringning 
sammen med sin mor. Regeringsgrundlaget 
er forhandlet på plads, og nu skal lederne fra 
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og 
Det Radikale Venstre ringe rundt til de kom-
mende ministre. Christine Antorinis telefon 
ringer flittigt: Det er journalister, der vil vide, 
om hun ved noget. Klokken 20.45 ringer den 
igen: Telefonens display viser et kendt num-
mer. Det er den nye statsminister og socialde-
mokratiske leder: Helle Thorning-Schmidt.

»Hej, det er Helle, hvad siger du til at blive 
børne- og undervisningsminister?« »Yes! Det 
vil jeg rigtig gerne«, svarer Christine Antorini.

Med syv år som uddannelsesordfører for 
Socialdemokraterne og tidligere for Socia-
listisk Folkeparti har en glødende interesse 
for folkeskolen været en rød tråd i hendes 
politiske liv. Tråden går helt tilbage til hendes 
lærermor, så det er det absolutte drømmejob, 
hun nu skal udfylde. 

Christine Antorini er i den grad forberedt, 
da hun overtager ministerkontoret fra Troels 
Lund Poulsen. Gennem det seneste år har 
hun holdt ugentlige koordineringsmøder 
med Marianne Jelved (De Radikale), Nanna 
Westerby (Socialistisk Folkeparti) og Johanne 
Schmidt-Nielsen (Enhedslisten) om oppositio-
nens skolepolitik. Hun har haft faste møder 
med en række interessenter – blandt andre 
DLF’s formand, Anders Bondo. Og som det 
eneste af de tre nye regeringspartier har hun 
haft plads i forligskredsen bag folkeskolen, 
så hun ved med ret stor præcision, hvad hun 
kan få de borgerliges uddannelsespolitikere 
med på. 

I ministeriet er der også stor begejstring. 
Embedsværket oplever at få en minister med 
stor viden om området. Hun er som et barn i 
en bolsjebutik. Der er så mange muligheder, 
ting, hun gerne vil vide og samle ind og finde 

ud af, hvordan hun kan udvikle politik på. Med 
stor energi og entusiasme og ægte lyst til at 

lytte til interessenter og embedsfolkenes viden.  

18. oktober 
2012

Uklar inklUsion

på lolland

Danmarks Evalueringsinsti-

tut har kritiseret Lollands 

Kommune for, hvor man ville 

hen med inklusion. Side 10

Et folketingsflertal vil indføre 

en opdateret udgave af Den 

Fri Ungdomsuddannelse: 

Fleksuddannelsen. Side 20

Flertal For

ny »den Fri«

Den nye minister åbner for tæt dialog med forskere og praktikere. Side 18
Antorini glæder sig

til bredt samarbejde

FOLke
Skolen

nr. 23 · 6. OktOber 2011 · FOLkeskOLen.dk

4. deCember 
2012

25. April 
2013

1. April 
2013

foto: Thom
as Arnbo

Folkeskolen nr. 23 – 6. oktober 2011.
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to kommentatorer:   Kristian Jensen afløser Antorini
Hvis blå blok vinder valget, bliver den nye 
undervisningsminister Venstres næstfor-
mand, Kristian Jensen, vurderer kommen-
tatorerne Søs Marie Serup og Jarl Cordua. 
Men der er også mange andre bud på, 
hvordan posterne bliver fordelt. Ingen tror 
på, at Antorini fortsætter, uanset hvilken 
farve der vinder. 

Der er flere grunde til, at kommentatorer 
peger på Kristian Jensen. Han valgte selv at 
varetage forhandlingerne om folkeskolere-
formen i stedet for uddannelsesordføreren, 
og han har vist stor interesse for folkesko-
leområdet. Den 44-årige finansuddannede 
tidligere skatteminister er barn af to frisko-
lelærere. Hvis blå blok vinder valget, er han 
det klareste bud på en ny undervisnings-
minister hos både tidligere pressechef og 
personlig rådgiver for Lars Løkke Søs Marie 
Serup og den borgerligt-liberale kommenta-
tor Jarl Cordua

Søs Marie Serup mener, at området vil 
ligge godt til næstformanden i Venstre:

»Det er et område, han har interesseret 
sig utroligt meget for, og hvor han har været 
overligger for Venstres forhandlingslinje. Det 
er et holdningsministerium, som han har 
ønsket sig at få. Så han kunne være et godt 
bud. Men han skal have en tung post, så i så 
fald kunne man forestille sig et styrket under-
visningsministerium, for eksempel et inden-
rigs- og undervisningsministerium. Eller man 
kunne trække børneområdet tilbage eller 
have større fokus på ungdomsuddannelses-
området, der er et område, som en eventuel 
kommende blå regering gerne vil have en 
større reform af«, siger Søs Marie Serup. 

Frederiksberg, 10. september 2013. Det blå 
bagtæppe på Falkonercentrets scene er det 
samme som to år tidligere, hvor Christine An-
torini blev modtaget som den store rednings-
kvinde: Lærerforeningen holder kongres. 
Dengang var der begejstring og håb. Nu kan 
hun se tilbage på to år med en historisk ar-
bejdskamp, der sendte lærerne på lazarettet.

I moderne politik taler man om teflon og 
om politikere, der kan fremstå upåvirkede, li-
gegyldigt hvor stort et pres de kommer under. 
Generelt forstår den trænede mediekvinde 
at fremstå upåvirket, men den 10. september 
er Antorinis teflon krakeleret. Hendes mimik 
og kropssprog ville uden problemer kunne 
bruges i et begravelsesfølge. Samtidig er det 
en anderledes latter end den venligt medle-
vende, der denne gang møder en afdæmpet 
og tøvende minister. Seks minutter inde i sin 
tale forklarer hun, at reformen også byder på 
radikale nybrud 

»Det er også en forandring, hvor man går 
fra én lærer, én klasse, én time. Til fælles 
planlægning og gennemførelse af undervisnin-
gen i team omkring klassen eller årgangen«.

Indtil da har forsamlingen dæmpet forag-
ten bag høflig tavshed, men nu får den lov at 
bryde ud i lys lue med mørk latter. For lærer-
ne er der ikke noget nyt i den sætning – men 
den klinger hult på baggrund af lockouten. 

I dag fortæller Christine Antorini, at det 
hele tiden var meningen, at lærerne skulle 
være mere sammen med eleverne – og det 
kunne man allerede læse i regeringsgrundlaget:

»Et partnerskab, hvor vi viser lærerne tillid 
og giver dem mere tid til at undervise«.

Og i dag er undervisningsministeren over-
bevist om, at skolen ville have boblet med 
begejstring og udviklingslyst, hvis der ikke 
havde været lockout og konflikt: 

»Hvis ikke der havde været det forløb, så 
havde vi stået i en situation, hvor der virkelig 
havde været knald på med at udvikle inden 
for rammerne af den ny folkeskolereform«, 
siger hun. 

Efter et år ved magten løfter regeringen 
sløret for ideer, der ligger i den kommende 
folkeskolereform. Det sker i statsministerens 
åbningstale til Folketinget i oktober 2012. Og 
herfra er der ikke lang tid til nye arbejdstids-
regler og en vedtaget reform.

Allerede februar 2012 blev der taget en 
beslutning om en folkeskolereform i Koordi-
nationsudvalget, som udgøres af regeringens 

topministre – dengang blandt andre statsmi-
nister Helle Thorning-Schmidt, finansminister 
Bjarne Corydon og daværende økonomi- og 
indenrigsminister Margrethe Vestager.

»Måske er det tid til en Blå Betænkning 
II?« spurgte Antorini i september 2011 og for-
talte om det mangeårige udviklingsarbejde, 
der førte til Den Blå Betænkning. I dag mener 
hun stadig, at parallellen til betænkningen 
holder i forhold til den endelige reform. I et 
internt regeringsdokument, der er dateret 
den 18. oktober 2012, kan man læse, at skole-
dagen skal være længere. Finansieringen skal 
primært findes via lærernes overenskomstfor-
handlinger eller mere præcist via en »norma-
lisering af lærernes arbejdstid«.

Mens Bertel Haarder i sin anden periode 
som undervisningsminister nogle gange har 
været frustreret over, at den ansvarlige kon-
torchef i Finansministeriet har mere magt 
end undervisningsministeren, er det ikke no-
get, Christine Antorini kan genkende.

Hun har oplevet et »ligeværdigt samar-
bejde«, men »det er klart, at et finansmini-
sterium er et omdrejningspunkt, for der skal 
også være økonomi. Man kan ikke igangsætte 
en stor skolereform, uden at der er et finans-
ministerium, der har nikket ja til, at vi sætter 
pengene af«.

Selvom Antorini stadig tror på inddragelse 
af parterne, mener hun, at det var nødven-
digt, at det blev regeringen selv, der formule-
rede teksten i det endelige oplæg til skolere-
formen »Gør en god skole bedre«.

»Det er regeringen, der står til ansvar. Det 
er vores vision, det er det, vi sender til poli-
tisk forhandling«. Og det var det, som blev til 
det brede forlig bag folkeskolen. Og det kan 
godt være, at Christine Antorini ikke vinder 
en popularitetskonkurrence, men det lever 
hun med: 

»Man skal ikke være i politik, og slet ikke 
i toppen af politik, hvis ikke man også kan 
stå på mål for, at der bliver gennemført nogle 
ting, som nogle synes ikke er i orden«, siger 
hun i dag.

På kongressen i september 2013 er mi-
nisterens tale længere. Da hun nævner, at 
tilliden og opbakningen til lærerne fra politi-
kerne er vigtig, er der igen ansatser til en rå 
latter. Men den bliver tysset ned. Og der bli-
ver også klappet, da ministeren har kæmpet 
sig hele vejen igennem talen. 

Selvom håbet er krøllet, vil forsamlingen 
bevare værdigheden. 
esc@dlf.org, pai@dlf.org

p o r t r æ t:  C h r i s t i n e  A n t o r i n i

Ellen trane Nørby,  
Venstre

Karen Ellemann,  
Venstre
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to kommentatorer:   Kristian Jensen afløser Antorini
Den borgerlige kommentator Jarl Cordua 

har ligeledes Kristian Jensen som favorit til 
pladsen som undervisningsminister.

»Kristian Jensen skal udvikle sig som ideo-
log for at kunne overtage de gyldne kæder 
i Venstre. Alternativet er at blive viklet ind i 
noget økonomi«, siger Jarl Cordua, der ser 
det som en fordel for skolen, hvis den får en 
minister, der er højt i hierarkiet:

»En stærk minister kan slå i bordet i for-
hold til Finansministeriet og sikre resurser 
og kan også præge embedsværket. En stærk 
minister er en, der selv har ideer, og som 
kan give embedsmandsværket kontant mod-
spil. En, der tænker hurtigere end departe-
mentscheferne og kontorcheferne. Det er en 
stærk minister. Det er derfor, vores tids mini-
stre skal have erfaring og viden som ballast«, 
siger Jarl Cordua.

et ministerium, der slider
Den politiske kommentator og tidligere mi-
nister Hans Engell mener ikke, at Undervis-
ningsministeriet er en politisk drømmepost. 
Det er et område præget af detailadministra-
tion og teknik. Det er desuden overbefolket 
med mange lobbyister og særinteresser.

»Det er et ministerium, det er svært at 
skabe politisk profil fra. Antorini for eksem-
pel drukner mere og mere i folkeskolereform 
og implementeringshistorier, og der er min-
dre og mindre politik i det, hun foretager 
sig. Det er et ministerium, der æder sine mi-
nistre«, siger Hans Engell. Han tror ikke, at 
Kristian Jensen skulle være i spil til posten.

»For ham vil det være at blive kørt ud på 
et sidespor. Han har været skatteminister og 

dermed inde i det tunge politiske arbejde. 
Han er gruppeformand og Venstres næstfor-
mand og kronprins. Undervisningsministe-
riet fører ikke videre til de højeste poster i 
politik. Jeg vil være meget overrasket, hvis 
han er interesseret. Lars Løkke Rasmussen 
vil være nødt til at give ham noget, som er 
tungere«, siger Hans Engell, der i stedet pe-
ger på Karen Ellemann, blandt andet fordi 
hun med sin lærerbaggrund har faglig viden 
og interesse for området.

»Det er ikke et ministerium, man går ind 
i, fordi man er god i almen politik. Det er 
typisk en post, man får, fordi man har sær-
lige interesser. Det var også derfor, Troels 
Lund faldt ved siden af skiven. Så det natur-
lige vil være, at det er en, der har den faglige 
interesse. Vel vidende at undervisningsmi-
nisterens frihedsgrader er ret begrænsede, 
fordi de er underkastet en stram styring fra 
Finansministeriet. Det er også med til at gøre 
ministeriet mindre interessant.

Søs Marie Serup peger også på Ellen 
Trane Nørby, som er en af de tungere ordfø-
rerkandidater, og som kunne være en mulig 
kandidat. 

ny minister under alle omstændigheder
Selv hvis den røde blok skulle vinde endnu 
en periode med ministerbiler, bliver Chri-
stine Antorini næppe siddende på posten, 
vurderer Hans Engell og Søs Marie Serup. 
Men deres begrundelser er forskellige. 

»Det er i virkeligheden en post, som man-
ge up and coming-folk bliver sat på. Især nu, 
hvor den store reform er gennemført. Man 
skal ikke ind og gennemføre nye store refor-

mer, så det kræver ikke de tungeste typer på 
den post lige nu. Antorini er en ret tung poli-
tiker, og hun har klaret opgaven ret godt, må 
man sige. Så hun kunne meget vel stå til en 
forfremmelse et andet sted, uden at jeg kan 
sige præcis hvor«, siger Søs Marie Serup.

Hendes bud på en ny undervisningsmi-
nister fra den røde blok er derfor Socialde-
mokraternes næstformand, Ane Halsboe-
Jørgensen. Den 31-årige cand.scient.pol. 
sidder i børne- og undervisningsudvalget og 
er ungdomsuddannelsesordfører. 

Hans Engell ville ikke blive overrasket, 
hvis der også i tilfælde af en ny SR-regering 
vil komme en ny minister på posten i Under-
visningsministeriet.

»Socialdemokraterne kæmpede for at få 
posten i 2011. Det var ikke nogen tilfældig-
hed, at den ikke havnede hos De Radikale, 
selvom det har været kutyme. Men det kan 
godt være, at de vil bytte tilbage igen. An-
torini har nok præsteret et folkeskoleforlig, 
men man har brugt et år på at få gymnasie-
forhandlingerne kuldsejlet, så hun får ikke 
høje karakterer som forhandler«, siger Hans 
Engell – han peger på forskningsminister 
Sofie Carsten Nielsen eller gruppeformand 
Camilla Hersom som mulige radikale kandi-
dater til posten.

»Hun er af den årgang og har det erfa-
ringsniveau, hvor man begynder at kigge på, 
hvem der kan komme ind på ministerholdet. 
Hun har beskæftiget sig med erhvervsskoler 
og ungdomsuddannelser, så det er heller 
ikke et helt fremmed område«. 
esc@dlf.org, pai@dlf.org

foto: folketinget.dk

Karen Ellemann,  
Venstre

Kristian Jensen,  
Venstre Camilla Hersom,  

De radikale

Ane Halsboe-Jørgensen,
Socialdemokraterne Sofie Carsten Nielsen,  

De radikale
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#tussedelærere:
Tatoveringer  

kan give  
lærere  

autenticitet
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Tatoveringer skal tones ned, hvis læreren vil have 
umiddelbar autoritet – i hvert fald over for foræl-
dre. Men blandt elever kan synlige tatoveringer 
give læreren autenticitet. 

Sådan lyder det fra tidligere lærer og nuværen-
de selvstændig, cand.pæd.psych. og ph.d. Rasmus 
Alenkær, som holder kurser over hele landet om 
skoleudvikling. Han mener, at det er omkring ti år 
siden, at samfundet begyndte at acceptere tatove-
ringer. Men først nu begynder udsmykkede arme 
og ben at vise sig i klasseværelserne. 

»Nogle voksne skal lige sluge det. Men det, jeg 
oplever hos børnene, er, at de ikke lægger mærke 
til det. De er i højere grad vokset op med det«, 
siger Rasmus Alenkær.

autoritet
Han mener, at tatoveringer byder på flere ud-
fordringer for lærerne, som er rollemodeller og 
dermed også bruger en rolleuniformering.

»Man er nødt til at nedtone særpræget, hvis 
man vil have autoritet. Der findes undersøgel-
ser af, hvad der autoriserer andre mennesker. 
Konklusionen er, at jo mindre privat man er, jo 
nemmere er det at forstå den rolle, man har. I 
den sammenhæng er tatoveringer et selvidentifi-
kationsmærke«. 

Men Rasmus Alenkær understreger, at det kan 
være svært at generalisere, når det kommer til 
forholdet mellem lærere og elever.

»På den anden side er der blandt børn en 
meget stor higen efter, at de, de omgiver sig med, 

»Cogito ergo sum« (Jeg tænker, derfor er jeg, filosoffen René 
Descartes). Ordene udgør cand.pæd.psych. og ph.d. Rasmus 
Alenkærs første tatovering. Siden har tusserne bredt sig ned på 
underarmen. »Nogle af mine tatoveringer synes jeg ikke er helt 
heldige. Nogle skulle have været på en anden måde. Men det 
fortæller en historie om, hvor jeg har været henne i mit liv«.

TeksT Maria Becher trier

foTo redstar

Mere fra InstagraM
Fagbladet Folkeskolen bragte i nummer 04/2015 portrætter af tatoverede lærere.  
Efterfølgende opfordrede vi lærerne til at uploade billeder på Instagram under 
hashtagget #tussedelærere. Mange lærere fulgte opfordringen og viste tussede 
arme og ben frem. Du kan her se et udpluk af lærernes egne billeder: 

det er med tatoveringer som med 
smykker, tanktoppe og kvinders dybe 
udskæringer. Man skal tænke på, 
hvornår de skal tones ned – og det 
skal de ved en svær forældresamtale, 
mener Rasmus Alenkær. 
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STYRK DIN FAGLIGHED OG GØR EN FORSKEL! 

Kom med som underviser på Lær for Livets Learning Camp for 
anbragte børn i alderen 10 til 13 år i uge 27 og 28. 
Du får konkrete erfaringer med og viden om:
- Nyeste viden om og metoder til undervisning af udsatte børn
- Brug af leg, bevægelse og intensive læringsforløb i din undervisning
- Afdækning af børns læringsstile og undervisning 
 med afsæt i dem

Campen giver dig også netværk, faglig sparring og 
erfaring med teamledelse.

Læs mere på www.laerforlivet.dk/job

er autentiske. Det vil sige, at hvis du er en type, der 
godt kan lide at udsmykke dig, så opfatter børnene 
det som noget utroligt behageligt. En lærer kan sig-
nalere, at han er en ægte type, og børnene kan lide 
det, fordi de ved, hvor de har ham. Så der er et skis-
me mellem autoriteten og rolleuniformeringen, som 
er interessant, og som er svær at generalisere om«. 

Farver fjerner fokus
»Jeg tror, at man generelt er der, hvor man skal ned-
tone tatoveringer lidt«, siger Rasmus Alenkær.

Han fik sin første tatovering, da han endnu var 
lærer – i dag er tusserne krøbet langt ned på under-
armen.  

»Jeg har tit stået med en T-shirt på og en jakke, 
og så er det blevet for varmt – så har jeg undskyldt 
og sagt, at jeg er ked af, at der er blæk på armene. 
Men folk er ligeglade. Selv når jeg står på en kristen 
friskole, lægger de ikke mærke til det. Men det er 
svært at forudsige, hvornår det er et forstyrrende 
element«. 

»Som lærer ville det eksempelvis være i en svær 
forældresamtale. Der kan det unikke særpræg tage 
så meget fokus og skabe nogle forventninger hos 
dem, man snakker med, så der ville jeg nok fore-
trække, at man nedtonede det lidt«. 

»Men jeg ser ikke tatoveringer som noget andet, 
end at man tager en T-shirt på, en brille eller et 
smykke – eller tænker over, hvor dyb en udskæring 
man vælger, som kvinde. Der er ingen forskel på, 
om man har en tatovering, eller man går ind i klas-
sen i en tanktop – det er alt sammen noget med, 
hvad man vil skabe fokus på i situationen«. 
mbt@dlf.org

Se flere
Der er nu uploadet 55 billeder med #tussedelærere på instagram.  
Læs artikler om tatoverede lærere på folkeskolen.dk
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Uchisar, Kappadokien

1. dag: Rejse til Istanbul og transport til hotellet

2. dag: Istanbul (europæisk kulturhovedstad 2010)
Vi lægger ud med en rundgang på Hippodrom-pladsen og besøger 
den gamle bydel (UNESCO-verdenskulturarv), den egyptiske 
obelisk, slangesøjlen og den tyske brønd. Herfra går turen videre 
til den berømte blå moské med dens overdådige blå-hvide 
fl isebeklædning. Herefter ser vi på Topkapı-paladset og derefter 
på Hagia Sofi a, den største kirkebygning fra den sene oldtid.

3. dag: Istanbul – Ankara
Efter morgenmaden har du mulighed for at tage med på en 
uforglemmelig sejltur på Bosporusstrædet fra Europa til Asien, 
inden vi efter frokosten fortsætter turen til Tyrkiets hovedstad 
Ankara. På en sightseeingtur ser vi bl.a. nærmere på nogle 
af de karakteristiske og monumentale bygningsværker, der 
repræsenterer det moderne Tyrkiet efter Atatürk, deriblandt 
parlamentsbygningen, ambassaderne og mausoleet.

4. dag: Ankara – Kappadokien
Om formiddagen tager vi ind på Museet for Anatolske Civilisationer, 
der rummer den største samling af anatolske kulturgenstande fra 
tidlig bronzealder op til vor tid. Herfra fortsætter turen til resterne 
af Augustus templet, det såkaldte ”Monumentum Ancyranum“, 
og videre gennem den Anatolske Højslettes steppelandskab 
og byen Kirikkale til Kappadokien i Centralanatolien. Efter 
ankomsten begiver vi os ud på en længere tur for at udforske 
områdets bizarre og fascinerende månelandskab.

5. dag: Kappadokien – Göreme – Cavusin
(UNESCO-verdenskulturarv)
Vi starter med de helt unikke klippeboliger og hulekirker i 
friluftsmuseet i Göreme (UNESCO-verdenskulturarv). Derefter 
tager vi en lille tur til fods gennem Munkedalen og holder 
en fotopause i Derventdalen med dens bizarre, naturlige 
klippeskulpturer. I Kærlighedsdalen tager vi ud på en let 
vandring. Som næste punkt på programmet besøger vi et 
traditionelt tæppeværksted. Vi runder dagen af med et stop i 
den idylliske landsby Cavusin.

6. dag: Kappadokien – Konya (tidligere Iconium)
På vejen til Konya holder vi en pause i et karavanserai fra 
middelalderen, ligesom karavanerne gjorde i sin tid. I Konya, 
antikkens Iconium, besøger vi de dansende dervishers kloster. 
Dervishernes ceremoni blev af UNESCO offi cielt erklæret for 
immateriel kulturarv i 2008. Efter besøget kører vi over de 
smukke Taurusbjerge ud til middelhavskysten ved Antalya. 
Overnatning i omegnen af Antalya.

7. dag: Antalya
Efter en længere sightseeingtur tager vi ind i den maleriske 
gamle by. Du får lejlighed til at se Hadriansporten og nyde 
udsigten over byen og havnen. Derefter vil der være god tid 
til at slentre rundt, slappe af og handle i hhv. en læder- og 
smykkeforretning.

8. dag: Transport til lufthavnen og hjemrejse

PalmaM a l l o r c a Lluchmayor0 50 km

Ty r k i e t

Tuz (Salz) See

Istanbul

Ankara

Æ g æ e r h a v e t
Antalya

Kappadokien

Konya

Oplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkterOplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkter
5-stjernet studierundrejse5-stjernet studierundrejse

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

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

Specielt til dig som trofast læser af FOLKESKOLEN !

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

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

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

FOLK95517Din fordelskode!

80 25 08 76

Lufthavne Billund København

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

Afrejsedage tor tor
  Visumfri indrejse til Tyrkiet for danske statsborgere, hvis opholdet varer maks. 90 dage. Ved indrejsen kræves 
fremvisning af pas, der på tidspunktet for indrejsen skal være gyldigt i mindst 6 måneder. Det anbefales, at 
borgere fra andre lande indhenter oplysninger om de gældende indrejsebestemmelser på den tyrkiske 
ambassade i København. Der kan kun ansøges om visum til Tyrkiet på nettet: www.evisa.gov.tr/en. 
1   Prisen gælder fra den 03.12. – 10.12.2015 og 21.01 – 28.01.2016. I forbindelse med andre afrejsedatoer 

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

2   TSS tilbyder særprisen i forhold til den normale pris på 5990,– DKK på www.tss-travel.dk. Prisen for 
kultur- og nydelsespakken og oplevelsespakken relaterer til vores tyrkiske samarbejdspartners normale pris 
(www.nbktouristic.com).

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

fra fl ere europæiske lande. Undersøgelsen blev gennemført med personer, der rejste med TSS/RSD til Tyrkiet i 2013/2014.
TSS er medlem af den danske Rejsegarantifonden. Medlemsnummer: 2505.

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

DKK2

Læs og rejs: 
Fordelspris for FOLKESKOLENS læsere fra kun 

pr. person 990,–DKK 1

i stedet for 5990,–i stedet for 5990,–
København

Obs! Vi betaler alle 

lufthavnstillæg for dig!

Rejsetidspunkter Oktober '15
(15.10.)

Oktober '15
(22. – 29.10.)

November '15
(05.  –  12.11.)

November '15
(19.  –  26.11.)

December '15 
(03.  –  10.12.)

Januar '16 
(21.  –  28.01.)

Februar '16
(04.  –  11.02.)

Februar '16
(18.  –  25.02.)

Marts '16
(03.  –  10.03.)

Marts '16
(17.  –  31.03.)

April '16
(07. – 21.04.)

Sæsontillæg p. p. + 1100,– DKK + 800,– DKK + 600,– DKK + 400,– DKK – – + 200,– DKK + 400,– DKK + 600,– DKK + 800,– DKK + 1100,– DKK

  (Charter)fl y til Istanbul og tilbage fra 1860,– DKK 2
Antalya med et velrenommeret fl yselskab

  Transport lufthavn – hotel – lufthavn 142,– DKK 2

  7 overnatninger på udvalgte  2988,– DKK 2
4- og 5-stjernede hoteller (tyrkisk standard) inkl. 
velkomstdrink og 7x stor morgenbuffet

  Rundrejse i moderne busser med  1000,– DKK 2
klimaanlæg, Veluddannede dansk- eller 
engelsktalende rejseledere

  Lægevagt døgnet rundt

 Samlet pris pr. person 5990,– DKK 2

 Rabat pr. person – 5000,– DKK2

 Fordelspris pr. person fra kun 990,– DKK1

 Rundrejse i moderne busser med  1000,– DKK 

 Samlet pris pr. person 5990,– DKK 

 7 overnatninger på udvalgte  2988,– DKK 
 Transport lufthavn – hotel – lufthavn 142,– DKK 

 (Charter)fl y til Istanbul og tilbage fra 1860,– DKK 

Inkluderet i prisen:

Rabat pr. person:

För dig som læser af FOLKESKOLEN

5000,– DKK2

FOLKESKOLENS læsere nyder 
godt af særlig fordelagtige vilkår:3 
Kultur- og nydelsespakke: Pakken indeholder 
alle entréer og rundvisninger på seværdighederne 
iht. programmet samt 6x righoldigt aftenmåltid 
eller aftenbuffet aftensmåltid med internationale 
specialiteter hver dag: kun 1150,– DKK pr. person i 
stedet for 1450,– DKK² (kan bookes på destinationen).
Oplevelsespakke: Pakken indeholder 6x frokost samt 
følgende ekstra ydelser: Bosporus fl odtur, kappadokisk 
aften (inkl. lokale drinks og underholdning), lystur 
Istanbul: 820,– DKK pr. person i stedet for 1270,– DKK2 
(kan bookes efter ankomsten).
Tillæg for enkeltværelse: 1100,– DKK pr. person 
(alt efter rådighed)

 1450,– DKK² (kan bookes på destinationen).

1270,– DKK

Oplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkterOplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkterOplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkterOplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkterOplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkterOplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkterOplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkterOplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkterOplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkterOplev Istanbuls, Ankaras og Kappadokiens verdensberømte højdepunkter

Pris for 

FOLKESKOLENS
læsere

990,–fra
kun

pr. pers.
DKK 1

i stedet for  
DKK 2

5990,–DKK

5990,DKK

5990,DKK–

Det mener kunderne

Testresultat: 1,44

Pålidelighed / Venlighed / Kompetence

Interview med 14.719 personer 
gennemført af TSS/RSD4 i marts 2014

« »

Vi står inde for kvaliteten!

Istanbul

Specielt til dig som trofast læser af
En af de mest populære studierejser i Europa – med over 100.000 deltagere om året ! ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
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gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

EFFEKTIV BEGYNDERUNDERVISNING

engelsk0-2.gyldendal.dk
Fagportalen er et inspirerende, elevhenvendt lære- 

middel, der kombinerer det digitale medies mange 

muligheder med kreative opgaver og fysisk aktivitet. 

De mange illustrationer og lyd anvendes didaktisk  

– for at lette elevens tilgang til sproget.

■ Videoer med Shane Brox til alle temaer

■ Ideer til creative learning og creative classroom

■ Mere end 350 selvrettende træningsopgaver

Tre gode bud på aktiv engelskundervisning i 0.-2. klasse First Boost 
First Boost lægger vægt på mundtlighed, leg og  

bevægelse. Undervisningen bygger på systematisk  

og sammenhængende arbejde med ord og faste fraser.

■ 10 unikke sange skrevet til systemet

■ Elevbøger med tydelig progression

■ i-bøger med bl.a. musikvideoer, indtalte tegneserier  

 og interaktive opgaver

First Choice Beginners
I First Choice Beginners lærer eleverne at koble illustrationer, 

lyde og ordbilleder sammen. Gennem sproglege, fysiske  

og kreative aktiviteter trænes de nye ord og vendinger.

■ Instruktiv lærervejledning med kopiark i farver

■ Plakater og flashcards til alle temaer

■ Website med selvrettende elevopgaver
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Fagportalen er et inspirerende, elevhenvendt lære- 

middel, der kombinerer det digitale medies mange 

muligheder med kreative opgaver og fysisk aktivitet. 

De mange illustrationer og lyd anvendes didaktisk  
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en negativ holdning til det med læringsmål. 
Det var ifølge tidligere lærer og tillidsre-

præsentant Helge Christiansen begrundelsen 
fra skoleleder søren Madsen for, at Helge 
Christiansen ikke sammen med resten af per-
sonalet på fastrup skole i nibe kunne deltage 
i en pædagogisk weekend to dage senere, 
hvor temaet var »en læringsmålstyret organi-
sationskultur«. 

Helge Christiansen fik i august dronnin-
gens fortjenstmedalje i sølv for sin indsats på 
skolen gennem 40 år. I 20 år har han været 
tillidsrepræsentant. I marts gik han på pen-
sion. Helge Christiansen tier ikke stille med, at 
han frygter, at skolereformens målstyring vil 
betyde, at elevernes almene dannelse og lyst 
til at lære nedprioriteres til fordel for evnen til 
at score højt i test. 

»Jeg opfatter det som et angreb på 
ytringsfriheden, fordi jeg bliver udelukket på 
grund af mine holdninger til læringsmålstyret 
undervisning«, siger Helge Christiansen. 

Forvaltning hjælper ikke
Han kontakter Aalborg lærerforening for at få 
foreningen til at lægge pres på forvaltningen 
og for at få omgjort skolelederens beslutning.  

»Vi ringer frem og tilbage, men der er ingen 
løsning, da lærerne skal af sted fredag mor-
gen«, siger formand for Aalborg lærerforening 
Dorthe kamp. 

skolechef Jakob Ryttersgaard griber ikke 
umiddelbart ind.   

»Jeg blev gjort opmærksom på den pro-
blemstilling tæt på og nåede ikke at få belyst 
sagen, før det var for sent. Med sådan en sag 
bliver vi nødt til at belyse den ordentligt, før 
vi tager stilling. Men set i bakspejlet skulle 
vi have handlet hurtigere«, siger Jakob Ryt-
tersgaard. 

lærerne på skolen er chokerede og skriver 
et fælles brev til ledelse og forvaltning, hvor de 
bakker Helge Christiansen op. 

»Vi blev efterladt med en utryghed, usik-
kerhed og angst for at ytre os. Vi blev usikre 
på, hvad det betyder for vores psykiske ar-
bejdsmiljø og den pædagogiske udvikling på 
skolen«, siger den nyvalgte tillidsrepræsentant 
Vibeke Holt Andersen.  

Hun fortæller, at lærerne handlede profes-
sionelt på weekendkurset, men i pauserne 
blev der plads til gråd.

Rådmand for skolerne i Aalborg Tina 
french fra Venstre mener ikke, at sagen hand-
ler om ytringsfrihed, men hun erkender, at 
noget gik galt.

»Den her sag skulle have været håndteret 
anderledes. Hvis vi kigger på MeD-aftalerne, 

så skal alle være med på en pædagogisk 
weekend. De ting, vi laver, skal ske i samar-
bejde mellem medarbejdere og ledelse«, siger 
hun.

Svær beklagelse
Der går 14 dage, hvor Aalborg lærerforening 
blandt andet har fat i skoledirektør Martin 
Østergaard Christensen. forvaltningen sen-
der en besked ud til lærerne, hvor det un-
derstreges, at tillidsvalgte er vigtige, og at 
kommunen vægter medindflydelse og samar-
bejde højt. samtidig kommer der også et brev 
til Helge Christiansen. 

»Jeg var ikke tilfreds med den undskyld-
ning, som var i det første brev«, siger Dorthe 
kamp. Hun kontakter skolechefen, og derefter 
får Helge Christiansen et brev med en bekla-
gelse fra direktøren og skolechefen.

Men Helge Christiansen har svært ved at 
tage beklagelsen alvorligt. 

»Hvorfor skulle der gå 14 dage? Hvorfor 
reagerede de ikke straks, så jeg kunne komme 
med?

Dermed blev jeg frataget min ret til og 
mulighed for at ytre mig. Det er en klokkeklar 
tilsidesættelse af ytringsfriheden«. 
mbt@dlf.org

skoleleder søren Madsen ønsker ikke at 
kommentere sagen.

Tirsdag 21. april klokken 14.00

»Det er en klokkeklar tilsidesættelse af ytringsfriheden«, 
siger lærer og tillidsrepræsentant Helge Christiansen, 
som blev udelukket fra en pædagogisk weekend på 
grund af negative holdninger. 

tillidsrepræsentant Helge Christiansen blev udelukket fra at 
deltage i en pædagogisk weekend på Fastrup Skole på grund af kritisk 
holdning til læringsmålstyret undervisning.

Lærer udelukket fra 
pædagogisk weekend

TeksT MARIA  BeCHeR  tRIeR
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Torsdag 9. april 2015 kl. 06.35

København vil  
ansætte akademikere  
i lærerstillinger
Der er mangel på lærere med fysik/kemi, biologi og fransk 
i hovedstadsområdet. Derfor har københavn indgået et 
samarbejde med organisationen Teach first Danmark, 
som rekrutterer akademikere til en meritlæreruddannelse, 
hvor de studerende arbejder fuld tid ved siden af studi-
erne. Dlf og de lærerstuderende er skeptiske.

»Jeg forstår ikke, at kommuner, som står i den situa-
tion, ikke har efteruddannet lærere i fagene. Det, der sker 
med Teach first, er jo, at man ansætter ikkeuddannede til 
at varetage fagområderne, men de kan jo kun indgå i de 
fag, de kan undervise i, så de bliver meget smalle at få ind 
i skolernes teamsamarbejder«, siger formand for skolepo-
litisk udvalg i Dlf Bjørn Hansen.

thomas Blachman:   
kreativiteten skal tilbage i folkeskolen.
Foto: Anette Solgaard

Mandag 13. april 2015 kl. 13.42

næsten hver  
tredje erklæres  
ikke uddannelsesparat

28,9 procent af eleverne i 8. 
klasse er ikke uddannelsesparate. 
sådan lyder foreløbige tal fra to 
tredjedele af landets UU-centre. 
Det betyder, at næsten en halv 
gang flere unge end forudsat får 
brug for individuel vejledning. Tal-
lene gemmer over store forskelle 
mellem landsdelene. I lolland 
kommune er næsten hver anden 
elev i 8. ikke uddannelsesparat.

»Det her kræver, at nogle 
kommuner bruger ekstra resurser 
på vejledningen«, siger formand 
for Ungdommens Uddannelses-
vejledning Mark Jensen.

 

 

Tirsdag 14. april 2015 kl. 08.40

Seks fynske specialskoler efterlyser særlige 
mål for deres elever med generelle og specifik-
ke indlæringsvanskeligheder eller med multiple 
funktionsnedsættelser. Eleverne kan fritages 
for undervisningen, men skolerne ønsker sam-
men med Undervisningsministeriet at sætte 
mål, som eleverne har mulighed for at opfylde. 

Men skolerne kan bruge Fælles Mål til at 
fastsætte læringsmål for elever med et funk-
tionsniveau svarende til førskolebørn, fastslår 
undervisningsministeren i et svar til børne- og 
undervisningsudvalget. Undervisningsminister 
Christine Antorini har inviteret de seks skoler 
til møde om særlige læseplaner. 

»Jeg ser mødet som en håndsrækning, for 
så er vi stadig i dialog med ministeriet. Men 
jeg er stadig urolig for, om Christine Antorini 
har forstået, hvem vores elever er, når hun 

afviser at fastsætte mål for dem«, siger sko-
leleder Annie Nielsen fra Rævebakkeskolen i 
Nyborg. 
hl@dlf.org

»… Kvaliteten af undervisningen på specialskoler skal 
fastholdes og udvikles yderligere, for at alle elever bliver 
så dygtige, som de kan«, skriver Christine Antorini i et 
svar til børne- og undervisningsudvalget. 

Mest læste:
 
•   Hver tredje elev med autisme 

nægter at gå i skole lige nu 

•   Greve: Hedelyskolens lærere 
underviser i snit 909 timer 
om året 

•   Blog: Pas på – belærings-
konsulenterne kommer! 

Mest kommenterede:
•   »Team-teaching« og  

pædagogisk nytænkning

•   Topmøde: Bondo og  
Antorini skal sætte fælles 
mål i Canada

•   Blog: nedlæg udenværkerne!

Antorini: elever på niveau med  
førskolebørn er omfattet af  
folkeskolens krav

Arkivfoto: Jens Dahl fra Nørrebjergskolen

Fik du  
læst: 

Fredag 27. marts 2015 kl. 12.20

Køge vil ikke forlænge  
samarbejde med lærerne

I år har køge kommune og den lokale læ-
rerkreds haft et fælles samarbejdsgrund-
lag om lærernes arbejdstid. lærerne har 
tydeligt i en evaluering ønsket at forlæn-
ge den ramme, men kommunen siger nej.

formand for kreds 44, køge og 
stevns, Pernille nørgaard ærgrer sig over 
kommunens beslutning.

»Det er spøjst. Jeg er forundret. når 
de centrale parter forsøger at møde hin-
anden, som man har gjort ved at indgå 
en aftale i overenskomsten, så er det så 
ærgerligt, at man i køge overhovedet ikke 
vælger at lytte til, hvad lærerne ønsker. 
lærerne føler sig simpelthen totalt kørt 
over igen«.

144569 p18-23_FS0815_Folkeskolen.dk.indd   19 20/04/15   16.04



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

20 /  f o l k e s k o l e n  /  0 8  /  2 0 1 5

landsforeningen Autisme hører fra både 
forældre og fagpersoner, at børn med autis-
me får psykiske lidelser som stress, angst, 
depression, selvskadende adfærd, udtræt-
ning og isolation i svær grad, når de går i al-
mindelige folkeskoleklasser uden støtte.

Det har fået foreningen til at gennemføre 
en spørgeskemaundersøgelse, hvor forældre 
til 216 børn vurderer, hvordan deres børn tri-
ves, efter at de er blevet inkluderet i almin-
delige klasser. 

Undersøgelsen viser, at flere end hvert 
tredje barn med autisme ikke går i skole 

lige nu. Af dem har næsten 11 procent ikke 
været i skole imellem en og seks måneder, 
mens knap otte procent har været væk fra 
skolen i op imod et år. for næsten ni pro-
cent er det over et år siden, at de har været i 
skole. Undersøgelsen fortæller landsforenin-
gens formand, at der mangler forståelse i 
kommunerne for, hvad autisme er.

»Børnene gør alt, hvad de kan, for at være 
normale, men når de overkompenserer for de-
res funktionsnedsættelse, fører det til stress 
og aggressioner, og så er det, at de bliver 
hjemme fra skole«, siger Heidi Thamestrup.

Undervisningsminister Christine Antori-
ni understreger, at det er kommunerne, der 
i samarbejde med forældrene har ansvaret 
for at give børnene et relevant undervis-
ningstilbud.

»Det er vigtigt, at skoler og forældre 
sammen finder den løsning, der er bedst 
for børnene. Det er naturligvis ikke hold-
bart, når børn i så lang tid ikke er i skole«, 
lyder det fra ministeren i et mailsvar til  
folkeskolen. 
freelance@dlf.org

=nsdag 8. april 2015 kl. 09.18

Forældre til børn med autisme kæmper i perioder med, at deres børn ikke vil gå i skole, viser en  
undersøgelse, som Landsforeningen Autisme har gennemført.

Hver tredje elev 
med autisme 
nægter at gå i 
skole lige nu

Mandag 13. april 2015 kl. 11.04

Helsingør-lærere får månedlig sygeoversigt

»kommunen har ansvaret for at give 
alle børn et relevant undervisningstil-
bud og skal i samarbejde med foræl-
drene sikre, at undervisningspligten 
opfyldes«, siger undervisningsmini-

ster Christine Antorini.

M
odelfoto: Istock

Alle medarbejdere får et brev 
hver måned, og en sygemelding 
skal ske til nærmeste leder in-
den klokken 6.45. Det er nogle 
af de tiltag, Hellebækskolen ved 
Helsingør har iværksat for at få 
fokus på sygefravær. Medarbej-

derne i MeD-udvalget har sagt 
ja til tiltagene. 

»Hvis man er syg, så er man 
syg. Det kan en oversigt over 
sygefravær ikke ændre på. Men 
vi er gået med til det, fordi det 
er en gratis omgang for os. så 

lad os se, om det virker. Jeg tror, 
at der skal mere til. for eksem-
pel en lokal arbejdstidsaftale«, 
siger tillidsrepræsentant Merete 
svalgaard knuhtsen.
freelance@dlf.org
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Onsdag 15. april 2015 kl. 13.22

Ideer fra skoler, der har fundet løsninger
»Undervisningen er i et vist omfang baseret på 
færdige undervisningsforløb som beskrevet i 
lærervejledningen til undervisningsmaterialet. 
Den enkelte lærer har frihed til at ’tviste’ dette i 
forhold til egen klasse«. sådan lyder ét bud på, 
hvordan man får hverdagen til at hænge sam-
men i folkeskolen, i en ny inspirationspjece, som 

skolelederforeningen, kl og Børne-og kultur-
chefforeningen har udgivet i fællesskab.

»Der er ikke én løsning, men mange, og her i 
inspirationsmaterialet peger vi på nogle skoler, 
hvor ledere og lærere siger, at det er lykkedes«, 
siger formand for skolelederforeningen, Claus 
Hjortdal.
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Fredag 27. marts 2015 kl. 13.34

Statsforlig: DLF- 
medlemmers nejflertal 
bliver til et ja

11 Dlf-nejstemmer i en vej-
ledende afstemning kunne 
vælte overenskomstforliget for 
120.000 ansatte i staten. Men 
det skete ikke, for Dlf’s hoved-
styrelse har valgt at lytte til de 
øvrige lC-organisationers ønske 
om et ja til statsforliget.

»Vi har i Dlf meget få an-
satte på statens område. og 
meget få af dem deltog i den 
vejledende urafstemning. Vi 
har flertal i lC’s forretningsud-
valg. og netop derfor har vi kun 
en vejledende afstemning på 
statens område. Hvis vi ukri-
tisk fulgte et meget lille flertal, 
kunne vi vælte ikke bare lC’s 
resultat, men hele det statslige 
forlig«, forklarer Dlf-formand 
Anders Bondo Christensen.

Fredag 27. marts 2015 kl. 07.00

nye lærere skal lære at 
undervise efter mål

læreruddannelsen skal tilpas-
ses skolevirkeligheden efter 
folkeskolereformen. Det er ideen 
med den revision af bekendt-
gørelsen, som er i høring. Både 
lærerstuderendes landskreds 
og Danmarks lærerforening er 
kritiske over for, at nye lærere 
skal lære at give »læringsmål-
styret undervisning«.

De lærerstuderende skriver, 
at de frygter for, at ændrin-
gen »vil metodereducere vores 
uddannelse og på sigt skade 
muligheden for, at lærere i fol-
keskolen kan variere undervis-
ningsmetoder for bedst muligt 
at understøtte elevernes faglige 
udvikling«.Mandag 13. april 2015 kl. 05.19

DLF går ind i valgkampen sammen  
med LO og FtF
Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, på Nørreport  
Station mandag den 13. april om morgenen.
lo og fTf lancerede i sidste uge kampagnen »sammen skaber vi værdi«, der skal sætte dagsor-
den i valgkampen op til folketingsvalget. »fagbevægelsen har traditionelt spillet en stor rolle i ud-
viklingen af det danske samfund, og det tror vi er vigtigt, at fagbevægelsen stadigvæk gør«, siger 
Dlf-formand Anders Bondo Christensen. 

Foto: stig Nielsen
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– fællesfaglige forløb til naturfag

Som det eneste  læremiddel 
til matematik tilbyder GO 
 Forlag et matematiksystem 
med  tværfaglige emner, der 
giver mulighed for samarbejde 
 mellem matematik og naturfag 
i 1.-9. klasse. I iXplore 
 Matematik til 7. klasse kan 
eleverne fx arbejde med emnet 
Dyrenes verden (tværfagligt 
med  biologi) og Vejr (tværfag-
ligt med alle tre naturfag).

Med GO Forlags trykte og digitale naturfagssystemer Xplore og iXplore får du læremidler, der sikrer integrationen 

af tværfaglige forløb i naturfagsundervisningen. Til hvert fag og klassetrin findes tre fællesemner, der inddrager 

fagene geografi, biologi og fysik/kemi. 

Til hvert forløb findes kernestof, et stort udvalg af opgaver og aktiviteter samt en fyldig lærer vejledning med ideer 

til, hvordan du skaber en motiverende tværfaglig undervisning i 7.-9. klasse. Alle iXplore og Xplore-læremidlerne 

kan anvendes i overensstemmelse med Forenklede Fælles Mål.

Læremidlet har fokus på de nye kompetencemål 

og inde holder otte undervisningsforløb, herunder til 

de seks fællesfaglige fokusområder, som defineret i 

 Forenklede Fælles Mål: 

• Produktion med bæredygtig udnyttelse 

• Bæredygtig energiforsyning 

• Drikkevandsforsyning 

• Udledning af stoffer til atmosfæren

• Strålings indvirkning på levende organismer 

• Teknologiens betydning for sundhed og levevilkår

• Store katastrofers globale aftryk 

• Udforskning af rummet

Efterår 2015 udkommer  Xplore På tværs, som er et nyt trykt og digitalt lære middel til 

 fællesfagligt  samarbejde i  geografi,  biologi og fysik/kemi i 7.-9. klasse. 

Tværfaglige forløb Xplore På tværs
– til din naturfagsundervisning

Samarbejde mellem naturfag og matematik

Xplore og iXplore indeholder:

Tværfaglige emner til geografi, biologi og fysik/kemi

7. KLASSE VAND VEJR JORD

8. KLASSE ÆBLET KOMMUNIKATION GENBRUG

9. KLASSE ENERGI JORDENS UDVIKLING BÆREDYGTIGHED

www.goforlag.dk

7., 8. og 9. klasse kan arbejde med alle otte forløb, 

som er opbygget fællesfagligt til de tre fag og med 

 progression i materialet.  Læremidlet lægger op til 

den nye obligatoriske  praktisk-mundtlige fælles 

naturfags prøve i 9. klasse. 

Kan både bruges i sammenhæng med naturfags-

systemerne Xplore/iXplore og andre naturfags-

systemer.

NYHED

NYHED
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 fællesfagligt  samarbejde i  geografi,  biologi og fysik/kemi i 7.-9. klasse. 

Tværfaglige forløb Xplore På tværs
– til din naturfagsundervisning

Samarbejde mellem naturfag og matematik

Xplore og iXplore indeholder:

Tværfaglige emner til geografi, biologi og fysik/kemi

7. KLASSE VAND VEJR JORD

8. KLASSE ÆBLET KOMMUNIKATION GENBRUG

9. KLASSE ENERGI JORDENS UDVIKLING BÆREDYGTIGHED

www.goforlag.dk

7., 8. og 9. klasse kan arbejde med alle otte forløb, 

som er opbygget fællesfagligt til de tre fag og med 

 progression i materialet.  Læremidlet lægger op til 

den nye obligatoriske  praktisk-mundtlige fælles 

naturfags prøve i 9. klasse. 

Kan både bruges i sammenhæng med naturfags-

systemerne Xplore/iXplore og andre naturfags-

systemer.

NYHED

NYHED
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}Spil gal
 
Erik Gjødrik-Baumgarten:
»… ’Når der var for mange 
omkring mig i skolegården, 
fandt jeg bare en sten, gjorde 
mig gal og jagtede de andre 
elever, til jeg var alene. Så kom 
lærerne og skældte mig ud og 
sendte mig op på kontoret – 
det var et rart sted at sidde, for 
der kunne jeg passe mig selv’.
Dette fortæller en elev mig, 
jeg fik ud i min klasse her i 
januar. Skolen, hun kom fra, 
havde kastet håndklædet i 
ringen, de havde haft hende 
siden 0. klasse. Nu går hun i 
2. klasse og har praktisk talt 
ikke modtaget undervisning 
siden starten af 1. klasse. Da-
gene var tilbragt isoleret på 
viceinspektørens kontor, eller 
der var blevet ringet hjem, om 
de kunne hente hende. Pigen 
har i årene på skolen lært, at 
hvis hun spiller ’gal’, bliver hun 
fjernet fra de omgivelser, hun 
ikke kan navigere i, og enten 
sendt hjem eller isoleret for 
sig selv på et kontor.
Efter at hun startede på den 
specialskole, jeg arbejder på, 
og hun blev inkluderet i vores 
fællesskab, placeret i mindre 
rammer, oplevede voksne, der 
så hende og havde en forstå-
else for de vanskeligheder, 
hun har med i bagagen, og 
at der er mange forskellige 
måder at indgå i et fælles-
skab på og give plads til for-
skellighederne samtidig med 
at have øje på fællesskabet, 
kunne vi se, at vi havde med 
en godt begavet pige at gøre. 
De test, vi har taget, nationale 
som egne, viste en pige, der 
er alderssvarende og på visse 
punkter over niveau. Vi hører 
hjemmet fortælle, at for første 
gang har de en pige, der vil i 
skole om morgenen, og som 
læser lektier hjemme …«.

Kultur- 
forandring? 

DLF sætter spørgsmålet »Hvorfor holder vi 
skole?« på dagsordenen – for den kulturforan-
dring, der foregår, må ikke ske i det skjulte. 
Producenter af undervisningsmateriale, 
designet til at eleverne klarer sig godt i test, 
vil måske synes godt om kulturforandringen, 
men mon det var den, forældrene ønskede for 
deres børn? Det er i hvert fald vigtigt, at de 
bliver spurgt. 

Er det godt eller skidt, at lærerne i folke-
skolen gerne vil skræddersy undervisningen til 
den klasse og det fag, de har ansvar for? Umid-
delbart må det vel være en fordel for samfun-
det, fordi eleverne dermed får undervisning, 
som er tilpasset dem, og dermed optimale 
chancer for at lære mest muligt. Men på trods 
af dette, så efterspørges en kulturforandring, 
hvor lærerne i højere grad genanvender un-
dervisningsmateriale. 

Er det godt eller skidt, at lærerne gerne vil 
have mulighed for at tale med forældre om de-
res barns trivsel og udbytte af undervisningen, 
når der er brug for det? Og er det en fordel 
eller et problem, at lærerne gerne vil have mu-
lighed for at udvikle undervisningen sammen 
med kollegaer?

Det burde måske være spørgsmål, som gav 
svarene i sig selv, men der stilles i højere og 
højere grad spørgsmål ved, om lærerne stiller 
for store krav til kvaliteten af det arbejde, de 
udfører. I en økonomisk presset kommunal 
virkelighed efterspørges en kulturforandring 
blandt lærerne, så de ikke »spilder tiden«. Der 
er brug for, at lærerne har fokus på, at elever-
ne bliver så dygtige som muligt. Staten holder 
øje med kommunerne, og hver enkelt kommu-
ne bliver vurderet på, om eleverne forbedrer 
sig i de nationale test i læsning og regning.  

Og hvad er der tid til i undervisningen? Er 

 De nuværende 
rammer for  
undervisningen  
giver ikke lærerne 
gode muligheder for 
at modstå denne  
kulturforandring. 
Der er simpelthen 
for mange opgaver 
til de eksisterende 
resurser, så de nævn-
te kulturforandrin-
ger risikerer at være 
nødvendige for at 
overleve i et arbejds-
liv som lærer. 

det godt eller skidt, at lærerne giver deres ele-
ver oplevelser, hvor alle »læringsudbytter« ikke 
er defineret på forhånd? Skal vi følge opfordrin-
gen til at udvælge de afsnit i romanen, som un-
derstøtter de enkelte videns- og færdighedsmål 
i de nye Fælles Mål? Måske har vi ikke brug for 
at spilde tiden med at læse hele romanen? Er 
det også en del af den efterspurgte kulturfor-
andring?

De nuværende rammer for undervisningen 
giver ikke lærerne gode muligheder for at mod-
stå denne kulturforandring. Der er simpelthen 
for mange opgaver til de eksisterende resurser, 
så de nævnte kulturforandringer risikerer at 
være nødvendige for at overleve i et arbejdsliv 
som lærer. Men var det mon det, borgerne i 
Danmark ville med folkeskolen? 

t

D E B AT

DLF mEnEr
Af DortE lANgE  
NæStformAND for Dlf 
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive  mellemrum. Redaktionen forbe-
holder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen  
nummer 10 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 6. maj  
klokken 9.00.

}Kommentarer til Peter Høeg som lærer: »Det vigtigste er at blive set«, Folkeskolen nummer 7

Curt Gyde Sørensen, lærer, Ejby Skole, Lille Skensved

ForbyD SmartPHoneS  
i FolKeSKolen 
I Folkeskolen nummer 6 kan man læse et inter-
view med motivationsforsker Dorte Ågård om 
hendes nye bog: »Motivation«. Dorte Ågård op-
stiller otte punkter, når det drejer sig om at mo-
tivere elever. I det følgende vil jeg kun forholde 
mig til punkt syv, hvor der blandt andet står:

»Forvent ikke, at eleverne kan styre brugen 
af bærbare computere selv, og lad ikke compu-
terne være åbne altid. Bestem, hvornår de skal 
være åbne, og hvornår de skal være lukkede. 
Skab skærmfrie tidsrum, og træn eleverne i at 
undgå, at computerne tager magten«.

»Børn og unge ved, hvordan man underhol-
der sig med en computer, men det er langtfra 
alle, der ved, hvordan man bruger den som et 
arbejdsredskab i skolen«.

Jeg er overrasket over, at Dorte Ågård slet 
ikke omtaler smartphones. I realiteten udgør 
de bærbare computere kun toppen af isbjerget, 

når det drejer sig om det problem, hun omtaler. 
Her er der dog tale om et problem, som er til 
at håndtere. Anderledes forholder det sig med 
smartphones, der er lige så anvendelige som 
bærbare computere til for eksempel spil, e-mail 
og sociale medier, som er det, der frister. De 
kan ligge i en bukselomme eller blandt nogle 
papirer på en elevs bord. De kan tages frem når 
som helst, for eksempel når en lærer ikke befin-
der sig lige i nærheden. Som sproglærer arbej-
der jeg ofte med cooperative learning-øvelser, 
men jeg kan ikke være alle steder på en gang.

Ikke så få elever er dybt afhængige af so-
ciale medier og benytter enhver lejlighed til at 
»komme på«. Det er et problem, for mange af 
disse elever er de samme, der har brug for at 
blive bedre inkluderet i klassen og have mere 
fokus på læring. Dertil kommer, at de påvirker 
deres klassekammerater i en uheldig retning.

t

Kæmpe
Flyttesalg !

Mikrofoner, Højttalere,  Mixere, 
Forstærkere, Guitarer, Lys, Stativer, 

Kabler osv. 

ALT TIL MUSIKLOKALET

Spar op til 80% på udstyr fra bl.a 
Sennheiser, Shure, Proel,

DB Technologies, Vintage Guitars
Onsdag d. 13 & Torsdag d. 14 

Maj kl. 10.00 til 16.00
Jernholmen 43, 
2650 Hvidovre

www.matrixsales.dk

flyttesalg-folkeskolen.indd   1 13/04/15   10.17

VIDEO
FOTO2015

Der er 1 og 2 ugers
video 0g/eller foto

kurser
i perioden:

21. juni – 22. august

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk

Lærke Grandjean: 
»Jeg er ved at genlæse løgstrup, som nogle (især 
socialkonstruktivisterne bag den nye skolereform) 
opfatter som noget støvet og gammeldags, men 
det er han slet ikke. Hans begreb om urørligheds-
zonen er særdeles aktuelt i almindelighed, når 
det drejer sig om hele den metabølge i reformen 
om selvvurdering og ansvar for egen læring – og 
i særdeleshed her, hvor det aktuelt drejer sig om 
Peter Høegs empathy training. Det er ikke i folke-
skolens ånd (hvis formålet stadig skal tages alvor-
ligt) at gå ind i børnenes psykiske zone, endsige 
overskride deres urørlighedszone, sådan som jeg 
synes ligger i empathy training. Du kan ikke tvinge 
nogen til empati, det er en menneskelig karakter-
egenskab, som vi som professionelle fagfolk kan 

håbe på opstår via vores undervisning. Jeg synes, 
der er noget rivravruskende galt med Peter Høegs 
training empathy. Hvad synes I andre?«
Maud Pedersen:
»… Jeg synes, at du, lærke, læser løgstrup uden 
empati, velvillighed og tillid. Den tillid og ærlighed, 
Peter Høeg deler ud af her. Præcis som løgstup 
beskriver det. 
Her ligger nemlig dannelsen ... som jeg forstår den 
... udviklingszonen for at blande kultur med per-
sonligheden. Vi er kulturelle væsner, uden kultur er 
vi intet ... og kultur er i og for sig grænseoverskri-
dende erfaringer, som går i spil med os selv. Det 
kan så vælges eller fravælges frit bagefter …«.
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flere end hver femte skole nedlagt siden 2007
 

  19 skoler nedlægges til sommer, hvoraf 
Randers Kommune tegner sig for de fem.

  79 skoler lægges sammen til 30 skoler med 
undervisning på flere matrikler. Flest skoler 
bliver lagt sammen i Esbjerg, hvor 24 skoler 
bliver til syv skoler. En af dem kommer til at 
bestå af fem matrikler. I Frederikshavn læg-
ges 14 skoler sammen til fem skoler. Også 
her får en af skolerne fem afdelinger. Frede-
rikssund foretagerer også en stor manøvre 
og lægger 13 skoler sammen til fem.

  15 afdelinger på skoler, der tidligere er fusio-
neret, nedlægges. Her er Hjørring Kommune 
topscorer med fire afdelinger skarpt forfulgt 
af Holbæk og Bornholm med hver tre.

  Seks skoler kan få fælles ledelse to og to. 
Det samme får to 10.-klassecentre og en 
specialskole med hver sin ungdomsskole.

  I 13 tilfælde står nye friskoler klar til at er-
statte nedlagte skoler/undervisningssteder. 
Tre af dem er i Hjørring Kommune, mens Her-
ning og Brønderslev hver får to nye friskoler.

Folkeskolens årlige undersøgelse af skolenedlæggelser viser for 2015: Ifølge Undervisningsministeriet er der i 
dette skoleår:

  1.313 folkeskoler og 175 specialskoler for 
børn, i alt 1.488 offentlige skoler.

  555 friskoler og private grundskoler
  253 efterskoler
  214 dagbehandlingstilbud.

Med 19 skolenedlæggelser og 79 skoler, der 
lægges sammen til 30 skoler, reduceres antallet 
af offentlige skoler med 68, så der i næste sko-
leår vil være 1.420 offentlige skoler.

Tre nye 
friskoler  
koster 
Hjørring 
en million 
kroner  
om året
Dyr besparelse: Til sommer 
nedlægger kommunen fire små 
skoleafdelinger på landet. Tre af 
dem erstattes sandsynligvis af  
friskoler, og det udhuler den be-
sparelse, politikerne drømmer om.

I dag findes der 1.313 folkeskoler. Når tallet til sommer reduceres med 68 på grund af nedlæggelser og sammenlægninger, er der 22 procent 
færre skoler, end da kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007. Dengang overtog byrådene 1.598 skoler.
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flere end hver femte skole nedlagt siden 2007
 

Kilde: Tænketanken Cevea

15,4 %
af landkommunernes 

skolebørn gik i  
privatskole.

23,9 %
af landkommunernes 

skolebørn går i  
privatskole.

tYdelige tal: flere og flere i Privatskole

Se danmarkskortet 
over otte års skole-
nedlæggelser på  
folkeskolen.dk

TeksT HENRIK STANEK

illusTraTion RASMUS JUUL

Hjørring Kommune vil opnå en millionbespa-
relse ved at samle eleverne i større klasser 
på færre skoler. Det skal få lønudgiften til at 
falde fra 34.500 til i snit 29.900 kroner per 
elev, fordi hver lærer skal undervise flere 
elever ad gangen.

Men den nordjyske kommune kan godt 
glemme en del af besparelsen, for tre frisko-
ler står klar til at afløse de nedlagte undervis-
ningssteder. Op mod 250 elever vil overgå til 
privat regi på den konto, og det ærgrer Lars 
Busk, formand for Lærerkreds Nord.

»Når man lukker skoler på grund af fal-
dende elevtal, og eleverne så fortsætter i nye 
friskoler, bliver der ikke samme mulighed for 
klasseoptimering med de resterende elever, 
og så kan man blive nødt til at klasseoptimere 
en gang til. Desuden kommer de penge, kom-
munen skal betale til friskolerne, til at mangle 
i folkeskolen«, siger Lars Busk.

Ud over at det bliver sværere at få den 
klassestørrelse, der bedst kan betale sig for 
kommunen, kommer der endnu en streg i 
regningen. For hver elev, der flytter til en 
friskole, skal kommunen betale et bidrag til 

staten på 34.150 kroner. Det svarer stort set 
til det beløb, kommunen bruger på sine egne 
elever i dag. Men når Hjørring fra næste sko-
leår sænker sin egen udgift til 29.900 kroner, 
bliver en friskoleelev 4.250 kroner dyrere for 
kommunen.

Politikerne sikrer skoler i nærområdet
Hjørring Kommune skal spare 128 millioner 
kroner på børne- og ungeområdet over de 
næste fire år, så en årlig ekstraudgift på en 
million på grund af tre nye friskoler syner ikke 
af meget. Men det bliver en udfordring at opnå 
besparelserne, erkender Karsten Poulsen, der 
indtil for nylig var skolechef i Hjørring.

»Rent administrativt vil det være mere 
optimalt, at alle børn indgår i den nye sko-
lestruktur, men hvis politikerne ønsker at 
understøtte oprettelsen af friskoler ved at 
mødes med initiativgrupperne og sælge 
skolebygningerne til dem, så gør vi det«, 
siger han og tilføjer, at et salg betyder, at 
kommunen straks reducerer sine udgifter til 
bygningsdrift.

Faktisk kunne kommunen have nedlagt 
de fire undervisningssteder uden at inddrage 
borgerne, fordi de som afdelinger til større 
naboskoler ikke er underlagt de tidsfrister og 
krav om blandt andet en høringsperiode, der 
stilles ved nedlæggelse af selvstændige skoler. 

Men det trick har politikerne i Hjørring ikke 
ønsket at benytte sig af.

»Øvelsen har ikke været at forhindre fri-
skoler for enhver pris. Politikerne ser gerne, 
at der er skoletilbud i nærområderne, selv 
om vi ikke selv har økonomi til at drive dem«, 
siger Karsten Poulsen.

Kommunen sparer på buskørsel
Der er dog også økonomiske gevinster. Hvis 
alle 250 elever fortsætter i en af de nye frisko-
ler, kan kommunen spare op mod 600.000 
kroner på bustransport. Men tallet skal tages 
med forbehold.

»Det er svært at beregne præcist, for hvis 
nogle elever fortsætter i folkeskolen, skal de 
med bussen. Men vi kan ikke tilrettelægge 
køreplanen, før vi ved, om de tilfældigvis bor 
op ad en vej med kollektiv trafik, eller om vi 
skal sende en skolebus ud efter dem«, siger 
Karsten Poulsen.

Kommunen må i det hele taget leve med 
mange usikkerheder. Det bidrag, kommunen 
skal betale til staten for elever i friskole, kan 
blive sat ned. Omvendt kan friskolerne øge 
deres optag.

»Det kan også være, at de bliver nødt til at 
dreje nøglen, og så får vi flere elever«, siger 
Karsten Poulsen. 
freelance@dlf.org

fremskrivning 203020132003

 Kilder: Lærerkredsene i DLF

Fra 2003 til 2013 er antallet af børn, der gik i privatskole i landkommunerne, steget med næsten 50 procent til 
15,4 procent. I bykommunerne er antallet på ti år steget med 17 procent til 15,1 procent.

10,4 %
af landkommunernes  

skolebørn gik  
i privatskole.

15,1 % 
af bykommunernes 

skolebørn gik i  
privatskole.

18,5 % 
af bykommunernes 

skolebørn går i  
privatskole.

12,9 % 
af bykommunernes 

skolebørn gik i  
privatskole.
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Små skoler på landet står ofte for skud, når 
kommuner ændrer skolestrukturen på grund 
af faldende børnetal og presset økonomi. 
Mange steder erstatter forældrene de ned-
lagte folkeskoler med friskoler. Mindst 19 af 
de 52 friskoler, der sidste år blev anmeldt til 
at åbne til sommer, bunder således i faren for, 
at den lokale folkeskole vil blive lukket.

»De friskoler, der dannes på landet, får 
måske et tvist af idræt eller natur, men de 
oprettes først og fremmest i protest mod 
centraliseringen, som mange bekæmper med 
næb og kløer. Jeg kalder dem lokalister, fordi 
de er ligeglade med, hvad der sker uden for 
landsbyens byskilt. De har ikke noget imod at 
pendle på arbejde, men skolen skal være helt 
lokal«, siger lektor Jørgen Møller, der forsker 
i landdistrikter og småsamfund på Aalborg 
Universitet.

Han bliver tit spurgt, hvad der sker, når en 
landsby mister sin skole. Svaret er, at huspri-

serne falder, men hvis landsbyen har kvalite-
ter ud over skolen, retter de sig op i løbet af 
to-tre år.

»Forskningen kan ikke dokumentere, at en 
landsby dør med skolen. Tværtimod kan en 
skolelukning være det, der skal til for at få be-
boerne til at etablere foreningsarbejde og må-
ske også indlede et samarbejde om udviklin-
gen med nabolandsbyerne frem for at kæmpe 
mod hinanden om børnefamiliernes gunst«.

Selv om politikerne sidder i en budget-
klemme, er der eksempler på, at de samtidig 
understøtter nye friskoler, for eksempel ved 
at sælge skolebygninger og inventar til dem til 
en overkommelig pris.

»Sognerådspolitikerne lever i bedste velgå-
ende og ønsker friskolerne held og lykke, for 
så er der fortsat skole der, hvor de selv bor«, 
siger Jørgen Møller.

En grænse for friskolerne
Privatskolernes fremgang har særligt været et 
byfænomen, men andelen af elever i friskoler 
i landkommunerne er steget markant fra ti 
procent i 2003 til 15 procent i 2013. Det viser 
en kortlægning fra tænketanken Cevea. 

Medstifter af tænketanken Jens Jonatan 
Steen anbefaler på den baggrund, at politi-
kerne går i dialog med borgerne, når de vil 
nedlægge skoler.

»Borgerne vil sige nej til, at den lokale 
folkeskole bliver nedlagt, men danskerne 
forstår også godt, at det kan være nødvendigt 
at skære ned. Hvis politikere og borgere går 
sammen om at se på, hvad man kan gøre 
for at få et stærkt og langsigtet skoletilbud, 
kan man nå langt. Målet må være, at vi har 
en folkeskole, der bruges af så godt som alle 
danskere«.

Fortsætter de seneste ti års udvikling, vil 
hver fjerde elev i landsbykommunerne gå i 
privatskole i 2030. For bybørnene vil tallet 
være 18,5 procent, viser Ceveas beregnin -
ger.

»Vi har brug for, at landspolitikerne dis-
kuterer, om der er en grænse for, hvor stor 
en andel af eleverne friskolerne skal have. 
Politikerne på Christiansborg kan for eksem-
pel gøre det sværere at åbne friskoler og stille 
større krav til friskolernes økonomi, elev-
grundlag, kvalitet og sociale ansvar. Vi stiller 
krav til folkeskolen, og med en høj statslig fi-

TeksT HENRIK STANEK

illusTraTion RASMUS JUUL

Friskolerne vinder frem på landet
Selv om børnetallet på landet falder, ønsker nogle forældre, at der skal være en lokal skole. De er ligeglade 
med, hvad der sker uden for landsbyens byskilt, siger forsker.
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nasiering kan vi også gøre det til friskolerne«, 
siger Jens Jonatan Steen.

Friskoler lever på lånt tid
At kommuner nedlægger skoler på landet, 
skyldes i høj grad, at befolkningen bevæger 

sig mod hovedstadsregionen og Østjylland. 
Samtidig sker der forskydninger i de fleste 
kommuner, hvor folk flytter fra yderområ-
derne til de større byer.

»Folk tager børnene med sig, og det efter-
lader en politisk diskussion om, hvorvidt det 
er meningsfuldt at drive skole på landet, både 
økonomisk og fagligt«, siger kommunalforsker 
og programchef Kurt Houlberg fra analysein-
stituttet Kora.

Også friskoler er afhængige af, at de har 
tilstrækkeligt mange elever.

»Nogle steder vil friskolerne formodentlig 
lukke igen, men det afhænger meget af, hvad 
fremtidige forældre gør. Friskolerne skal nok 
være der i initiativtagernes tid, men hvis det 
nuværende flyttemønster fortsætter, lever 
mange friskoler på lånt tid«, siger Kurt Houl-
berg.

Også Jens Jonatan Steen fra Cevea peger 
på, at antallet af friskoler i et eller andet om-
fang vil regulere sig selv, mens Jørgen Møller 
fra Aalborg Universitet vurderer, at friskoler-
ne vil blive ved med at vinde frem på landet, 
hvis andre protestskoler blomstrer. Omvendt 
vil folk holde igen, hvis mange friskoler må 
lukke på grund af elevmangel, eller fordi for 
mange lærere ikke har kompetencer i de fag, 
de underviser i.

»Folk lytter forhåbentlig til erfaringerne 
fra andre steder i landet, inden de etablerer 
en friskole, for det er børn, de eksperimente-
rer med. Samtidig skal folkeskolen stramme 
sig an, og den er sårbar i øjeblikket med en 
skolereform, som mange forældre ikke bry-
der sig om. Når de heller ikke bryder sig om 
at miste den lokale skole, bliver folkeskolen 
ramt dobbelt«, siger Jørgen Møller. 
freelance@dlf.org

 IASCE 2015

Cooperative Learning: 
Meeting the Challenges 

of the 21st Century

Welcome to 
the IASCE 
 Conference 2015

University College Lillebaelt
Odense, Denmark

  1st – 3rd October 2015

The international conference for 
academics and practitioners of 
Cooperative Learning from all 
over the world.

•  Meet more than 80 experts from
26 countries across 6 continents

•  Engage in more than 60 workshops, 
discussions and presentations

•  Network with colleagues from all 
over the world

•  Explore new approaches to 
cooperative learning.

iasce2015.ucl.dk

Sogneråds- 
politikerne lever i 
bedste velgående 
og ønsker friskolerne 
held og lykke, for så 
er der fortsat skole 
der, hvor de selv bor.

Jørgen Møller
Forsker, Aalborg Universitet
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F R I S Ko L E R

Nu er Marianne Iben 
Hansen tilbage med tre 
nye udgivelser. Alle på rim. 
Og meget forskellige.

Find alle bøgerne på 
gyldendal.dk

★★★★★★
»... et udsøgt eksempel på, at børnelitterær 
kunst hverken er elitær eller kedelig«
Berlingske

»... en imponerende præstation« 
Information

HUSKER 
DU ...?

★★★★★
Berlingske
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Folkeskolen  
står tilbage med 
de dyre elever

TeksT HENRIK STANEK

illusTraTion RASMUS JUUL

Der er årelang tradition for friskoler på Midtfyn, 
men når friskolernes andel af eleverne er steget 
eksplosivt – fra hver fjerde i 2003 til nu hver 
tredje – hænger det sammen med, at kommunen 
har nedlagt skoler i landområderne.

»Det har fået forældre til at vælge en friskole i 
nærheden. Diskussionerne om økonomi, struktur 
og besparelser har også indflydelse på forældre-
nes valg. I år var seks-syv skoler i spil til at blive 
nedlagt, og selv om det endte med kun en ned-
læggelse, er debatten nok til at skabe usikkerhed. 

Men vi er underlagt et krav om offent-
lighed i forvaltningen, hvor friskolerne 
kan holde deres udfordringer tæt ind 
til kroppen«, siger undervisningschef 
Tonni Jørgensen fra Faaborg-Midtfyn 
Kommune.

Jo flere friskoler der er i en kom-
mune, jo lettere er det for foræl-
drene at stemme med fødderne, 

siger Jane Vagner Pedersen, formand 
for Lærerkredsen for Faaborg-Midtfyn, 
Nyborg og Kerteminde.

»Der ligger rigtig mange friskoler i 
Faaborg-Midtfyn og også i Nyborg, så 
forældrene har et alternativ, hvis de 
er utilfredse med folkeskolen eller 
ikke vil møde AKT- og indvandrer-

børn. I Kerteminde er der kun 
to friskoler, og det begrænser 
muligheden for at skifte«, siger 

hun.
Tonni Jørgensen synes, det er fint, 

at forældre har valgmuligheder.
»Der er familier med tradition for, 

at børnene går på en bestemt friskole, 

Alene debatten om besparelser og skolenedlæg-
gelser får forældre til at sende deres børn i friskole, 
lyder det fra en kommune, hvor en tårnhøj andel af 
eleverne går i friskole.
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Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages lærere 
og ægtefæller/samlevere samt 
ligeledes pædagoger, som ikke er 
fyldt 50 år. Kontakt undertegnede 
formand pr. telefon eller e-mail: 
jmejlgaard@mail.tele.dk, eller søg 
på www.ddlb.dk for nærmere op-
lysninger vedr. indmeldelsen.

Der kan tegnes forsikringer på op 
til 25.000 kr. Når man er fyldt 70 
år, ophører præmiebetalingen.

Meld dig ind i Den danske 
Lærerstands Begravelseskasse, så 
du på den måde kan sikre dine 
nærmeste en økonomisk hjælp til 
dækning af de ret betydelige udgif-
ter, der ofte vil være i forbindelse 
med død og begravelse.

I januar kvartal blev der for 8 afdø-
de medlemmer udbetalt en begra-
velseshjælp på 107.650 kr. – heraf 
udgjorde bonus 46.650 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

men det er ærgerligt, at forældre vælger 
folkeskolen fra på grund af usikkerhed om 
fremtiden«, siger han.

Det er vanskeligere at styre det kommuna-
le skolevæsen, når kommunen ikke ved, hvor 
mange elever der vælger at gå i friskole. Sam-
tidig bliver skolevæsnet forholdsvis dyrere.

»At hver tredje går i friskole, betyder, at 
elever med behov for støtte udgør en større 
andel i folkeskolen. Vi får ikke så få elever 
tilbage fra friskoler, som har opløst samarbej-
det, og det giver os en økonomisk udfordring, 
fordi specialelever ofte koster fem-otte gange 
så meget som almindelige elever. Men det 
gør os også dygtigere til at lave skole, fordi 
vi må udvikle lærernes kompetencer, så alle 
får udbytte af undervisningen«, siger Tonni 
Jørgensen.

ond spiral på Lolland
I Lolland Kommune går hver fjerde elev i 
privatskole. Det er dobbelt så mange som i 
2003, viser en kortlægning fra tænketanken 
Cevea. Også her forklarer kredsformand 
Henrik Hansen stigningen med ændringer i 
skolestrukturen. 

»Lige efter kommunalreformen nedlagde 
kommunen skoler på landet og oprettede ma-
trikelskoler. Det skræmte mange over i privat-
skolerne. En anden væsentlig grund er ned-
skæringer og inklusionsbørn. Når forældre og 
elever oplever faldende kvalitet og mere uro, 
søger de væk«.

Også lærere søger mod privatskolerne for 
at kunne koncentrere sig om den fagfaglige 
undervisning.

»Man udvikler langsomt A- og B-skoler, 
hvor folkeskolerne groft sagt tager sig af de 
elever, privatskolerne ikke vil have. Når der 
ikke følger ekstra resurser med, er det svært 
for lærerne at udøve god undervisning. Det er 
en ond spiral«, siger Henrik Hansen.

Efterlyser større diversitet
Skolechef Bjarne Voigt Hansen ser gerne, at 
flere elever vælger den offentlige skole.

»Det er ikke hensigtsmæssigt, at hver fjerde 
elev går i privatskole. Vi kører med en takst-
model, så når en elev rykker i privatskole, får 
folkeskolen mindre i tilskud«, siger han.

Selv om Lolland er presset på økonomien, 
og elevtallet falder, mener han ikke, at kom-
munen er på vej mod A- og B-skoler.

»Vi har investeret i blandt andet teknologi 
og læringsrum, og vi har stadig resursestærke 
elever i folkeskolen. Men vi efterspørger en 
større diversitet, så børnene kan spejle sig i 
forskellige værdier. Det ville mange af privat-
skolernes elever nyde godt af. Det ville styrke 
deres læring og dannelse at gå i en folkeskole, 
så de bliver bedre rustet til erhvervslivet«, 
siger Bjarne Voigt Hansen. 
freelance@dlf.org

Læs mere på folkeskolen.dk
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Piberensere i alverdens farver, tykke ispinde, 
grønt karton og fedtet modellervoks ligger 
spredt rundt på bordene i 8.a på Agedrup 
Skole. Klassen er i grupper i gang med at 
bygge modeller af deres skolevej for at vise, 
hvor trafikken kan blive mere tryg og sikker. 

En af grupperne har formet små, orange 
pæle parallelt med legepladsen for at forhin-
dre, at bilisterne holder ind for at sætte deres 
børn af, samme sted som cyklisterne cykler. 

»Der er masser af parkeringspladser henne 

ved hallen, men forældrene gider ikke køre 
derhen og parkere, for så skal deres små, 
søde børn gå åh så langt. Og så er det, at de 
holder ind langs legepladsen, lige hvor man 
cykler, og det kan være farligt«, siger Julie. 

15.000 kroner til et midlertidigt anlæg 
Konsulentvirksomheden Trafik i børnehøjde 
skal i samarbejde med 8.a på Agedrup Skole 
i nærheden af Odense løse trafikale udfor-
dringer ved skolen. Der er ikke et decideret 
sikkerhedsproblem, men der er rigtig mange 
biler på skolevejen, og det er utrygt for de 
elever, der cykler og går i skole. 

Vejdirektoratet har givet omkring 15.000 
kroner til projektet på skolen, og pengene      skal blandt andet bruges til at opstille et 

midlertidigt anlæg. Hvis anlægget virker efter 
hensigten, har Odense Kommune lovet at se 
på mulighederne for at sætte et permanent 
anlæg op. 

Eleverne skal inddrages og selv finde ud 
af, hvordan deres skolevej kan blive bedre, så 
8.a har været i gang med at finde ud af, hvor 
på vejen der er udfordringer, og hvordan de 
kan løses. De har gennemført optællinger, 
forhørt sig hos forældre og yngre elever og 
trukket på egne erfaringer som skolepatruljer 
i morgentrafikken. 

»Folk lytter til os, og det er fedt«
Trine Christensen underviser i 8.a, og hun er 
begejstret for projektet. Hun oplever, at skole-
patruljerne af og til er frustrerede, fordi deres 
arbejde ikke bliver respekteret, og derfor 
synes hun også, at det er »fedt«, at forslagene 
kommer fra eleverne selv, og at de på den 
måde får ejerskab over ændringerne.

Maja og Julie fra 8.a synes også, at det er 
et rigtig godt projekt, fordi de kan sige deres 
mening og måske også få lov til at ændre nog-
le ting. »Folk lytter til os for en gangs skyld, 
og det er fedt«, siger Julie. 

Skolens skolepatruljeansvarlige, Jan Lar-
sen, er glad for, at skolen får mulighed for at 
prøve et midlertidigt anlæg af, og han håber, 
at det kan blive permanent, da både skolebe-
styrelse og forældre er enige om, at en opti-
mering af trafikforholdene er kærkommen. 
ans@dlf.org

ElEvEr skabEr tryggErE skolEvEj
Der skal både elever og modellervoks til, når skolevejen ved Agedrup Skole i Odense skal gøres mere sikker. 

TeksT Anette SolgAArD

foTo Hung tien Vu

Trafikkonsulent Johan Heichelmann og undervis-
ningsansvarlig Janne Heichelmann er begge lærerud-
dannede og står bag konsulentvirksomheden Trafik i 
børnehøjde.  

Trafik i børnehøjde har fået 50.000 kroner fra Vej-
direktoratet gennem Cykelpulje 2014 til projekter på 
tre fynske skoler.

I samarbejde med trafikingeniører og elever defi-
nerer de udfordringer og muligheder på skoleveje og 
opsætter midlertidige, prisvenlige anlæg. 

trafik i børnehøjde 

e l e V i n D D r Ag e l S e

Eleverne arbejder 
i grupper med at 
løse problemet 
med de mange 
biler på skolevejen 
ved Agedrup Skole. 
Janne Heichel-
mann (stående) 
skal undersøge, om 
elevernes ideer kan 
realiseres.
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TrygFonden varetager TryghedsGruppens 
 almennyttige arbejde. TryghedsGruppen 
er hovedejer i forsikrings selskabet Tryg og 
 skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyttige uddelinger.

TrygFonden ønsker at fremme brugen af de positive effekter af  
samværet mellem mennesker og dyr. Mere end 500 besøgshunde  
og deres frivillige ejere skaber i dag gennem TrygFonden 
Besøgshunde glæde blandt udfordrede og sårbare mennesker på 
institutioner i hele Danmark. Men samværet med dyr kan løfte 
mere end livskvalitet.
 
Når dyr integreres i veldefinerede, målrettede behandlingsforløb, 
kaldes det dyreassisteret terapi. En medicinfri intervention, der 
kan motivere og skabe sammenhold. Dyr kan berolige, sænke 
modstand og flytte fokus.
 
På dette minisymposium deler danske og udenlandske eksperter 
viden om og erfaringer med brug af dyr som behandlingsform. 
Forskere, praktikere og terapeuter giver øjenåbnende eksempler 
på, hvordan arbejdet med dyr bruges aktivt i forskellige former 
for terapi.
 
Alle er velkomne til en inspirerende formiddag.

Hvornår: 
Torsdag den 
28. maj 2015, 
kl. 9.30-11.30

Hvem:
Alle med  
interesse for  
det, der sker 
mellem dyr  
og mennesker: 
terapeuter, 
forskere, 
hundeejere, 
ledere og ansatte 
på institutioner  
og borgere.

Hvor: 
Festauditoriet  
på Københavns 
Universitet, 
Bülowsvej 17,  
1870 
Frederiksberg

Pris: 
Deltagelse er 
gratis, men vi har 
et begrænset 
antal pladser. 
Tilmeld dig senest 
den 21. maj på 
besøgshunde.dk 
Her kan du også 
se det fulde 
program. 

Kan dyr 
hele?
Kom til minisymposium om 
dyreassisteret terapi

TrygFonden er medlem af IAHAIO
(International Association of Human-Animal Interaction Organizations)
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à  folkeskolen.dk 
Læs udførligt program på:

børns rettigheder
Sæt

på skemaet
Bestil materialerne på redbarnet.dk/megafonen/rettigheder/lærere

RETTIGHEDERbørns

l æ s e r r e j s e

14.-26. juli 2015. Forrevne 
klippelandskaber, farvestrålende 
bedeflag, brusende smeltevands-
floder og hvidvaskede klostre. 

Oplev Indiens magiske Himalayaregion til fods 
og verdensberømte Taj Mahal.

Denne enestående rejse byder på skønne 
vandreoplevelser i nogle af verdens mest spek-
takulære landskaber. Rejsen giver samtidig et 
spændende indblik i Indiens buddhistiske Hi-

malayaregion, der står med det ene ben i det 21. 
århundrede og det andet i en ældgammel bjerg-
kultur med åndetro og særegne skikke. Tempoet 
er let til moderat, og alle i almindelig god fysisk 
form kan være med. Vores bagage bliver fragtet 
af muldyr og jeeps under vandreturen.

Vi besøger Lille Tibet i den korte sommer, 
hvor landsbyerne summer af liv, og hvor vinte-
rens snedækkede landskaber er forvandlet til 
saftige græsgange og nøgne klippesider. Vi kom-
mer langt væk fra de gængse turistruter og van-
drer gennem traditionelle bjerglandsbyer, over 
pas og gennem dybe dale. Undervejs besøges 
også en lokal bjergskole.

Vi slutter af i lavlandet med et besøg ved Taj 
Mahal.

■  rejseleder: Lise Kloch, antropolog og Indien-
kender. Lille gruppe: 10-18 personer.

■  Pris: 16.900 kroner per person i delt dobbelt-
værelse (enkeltværelsestillæg: 950 kroner).

■  Prisen inkluderer blandt andet: Fly Dan-
mark-Indien tur/retur, helpension, alle udflugter 
ifølge program, indkvartering på gode hoteller 
og teltcamps, bidrag til Rejsegarantifonden.

■  Tilmelding og info: www.karavanerejser.dk – 
telefon 40 62 83 47 – info@karavanerejser.dk

Vandre- og kulturrejse  
til Lille Tibet  – 13 dage

Lille Tibet byder på nogle af verdens mest spektakulære landskaber.
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På jagt efter madpakker og hemmelige nøgler
Mellemtrinselever i København 
kan gratis deltage i to historie- og 
idrætsorienteringsløb den 7. og 8. 
maj. De to løb hedder »Jagten på 
madpakken« og »Jagten på den 
hemmelige nøgle«, og eleverne skal 
undervejs i løbet løse historiske 
mysterier. Løbet i København er en 

del af Åben Skole-tilbuddene, men 
er også en del af et større Golden 
Days-arrangement på Sjælland, 
hvor 14 forskellige løb har udgangs-
punkt i kulturhistoriske perler.  

På aabenskole.kk.dk er det mu-
ligt at læse mere om de to køben-
havnske skoleløb, hvor det også er 

muligt at finde informationer om tid, 
sted og kapacitet, når man tilmel-
der sin klasse til løbet. Det er også 
muligt at læse mere om de 14 sjæl-
landske familieløb på jagtengen-
nemhistorien.dk

»Folkeskolereformen« 
på eksamensturné 

»En imponerende præ-
station«. Sådan skriver 
anmelder Bent Rasmus-
sen om teatermonologen 
»Folkeskolereformen«  
på folkeskolen.dk. Er 
reformen dumpet eller 
bestået? Find selv ud 
af det, når truppen bag 
turnerer Danmark rundt 

i uge 22 og 23. Til disse to uger er det 
stadig muligt at købe en privat forestilling af det 
roste stykke. Det koster 14.000 kroner at få fore-
stillingen »Folkeskolereformen« vist privat – men 
for kommunale institutioner er det halv pris.  
Kontaktperson er producent Agnete Krabbe på 
mail agnete@mungoparkkolding.dk eller telefon 
40 61 27 50. Forestillingen kommer også til Valby 
11. og 12. juni og opføres på Teater V. Billetter til 
de to forestillinger i Valby kan købes via teaterbil-
letter.dk 

Den digitale Historiebog

Prøv den nye version

Få gratis prøvelogin på 
meloni.dk/historie

meloni.dk | post@meloni.dk | Prisen ex moms 

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

billeder, undervisningsforløb, kildekursus, metodeværksted, 

materiale til historiekanon med opgaver, tidslinjer og mange 

andre aktiviteter.

Skoleabonnement: kr 2.000 for 12 måneder

Den digitale Historiebog er tilskudsberettiget
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Er dine elever  
trygge på nettet? 
Mange børn og unge færdes dagligt på 
internettet, men ikke alle ved, hvordan 
de samtidig navigerer rundt på en tryg 
måde. Derfor er en række virksomheder, 
råd og offentlige institutioner gået sam-
men om at styrke børn og unges digitale 
sikkerhedsbevidsthed. Til projektet skal 
de bruge 300 elever i 5. og 6. klasse fra 
hele landet, der skal afprøve et undervis-
ningsforløb med dertil udviklede (gratis) 
undervisningsmaterialer. Der skal sættes 
seks undervisningslektioner af til projek-
tet, og eleverne skal testes før og efter 
forløbet, der gerne skulle øge deres for-
ståelse af digital sikkerhed. 

På trygiskolen.digital kan du læse mere 
om projektet og melde din klasse til frem 
til 1. maj, eller når 300 elever er tilmeldt. 

Workshop for  
verdensmænd
Udvekslingsorganisationen AFS Interkultur tilbyder gra-
tis foredrag og workshops om kulturmøder og interkul-
turel forståelse for elever i 7.-10. klasse. Meningen er at 
give eleverne ideer og værktøjer til at indgå i interkultu-
relle relationer i en globaliseret verden. Der er mulighed 
for at få besøg af danske og udenlandske udvekslings-
studenter, der fortæller om deres møde med andre kul-
turer – både den danske og i resten af verden. 

Tilbuddet henvender sig primært til dansk-, fransk-, 
engelsk- og tyskundervisning samt samfundsfag. For 
yderligere informationer kan Pernille Elkjær kontaktes på 
telefon: 38 32 23 12 eller mail: pernille.elkjaer@afs.org

Ved Mie Borggreen Winther/mbw@dlf.org

Foto: Golden Days

Foto: Thomas Rix

Foto: Palle Peter Skov
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Tilmeld dig  
neTværkeT  

iT i UnderviSningen 
på folkeSkolen.dktættere på faget: It I undervIsnIngen

Læringsplatformen skal ifølge KL og regeringens 
aftale give lærerne adgang til digitale læremidler 
og mulighed for at bygge undervisningsforløb, 
arbejde med Fælles Mål og elevplaner. Det står 
imidlertid it-leverandørerne og de digitale forlag 
frit for, hvordan de får de forskellige elementer til 
at spille sammen. Folkeskolen har talt med nogle 
af de centrale leverandører om deres overvejelser 
og løsninger.

Gyldendals digitale udviklingschef, Malte von 
Sehested, der er tidligere formand for it-vejle-
derne, understreger, at Gyldendal ikke ønsker at 
konkurrere med de »rene« LMS-systemer. LMS 
står for Learning Management System og er den 
betegnelse, man bruger om eksempelvis Meebook 
eller KMD’s løsninger.

»Vi synes faktisk, at KMD, Meebook, UV-
data og itslearning gør det rigtig godt. Så vi 
behøver ikke at gøre det samme. Vi er ikke på 
LMS-markedet. Vi er på læremiddelmarkedet 

og sørger så bare for, at vores læremidler kan 
spille sammen med deres systemer«, siger 
han. 

Når Gyldendal alligevel har udviklet sin egen 
læringsplatform, »Mit Gyldendal«, skyldes det 
ifølge Malte von Sehested, at ikke alle skoler 
ønsker de store LMS-systemer. Disse skoler vil 
dog stadig have brug for at kunne bygge nogle 
simple undervisningsforløb og have overblikket 
over læremidler og elevernes opgaveløsning.  

Et prisbelønnet LMS-system
En af de store læringsplatforme er Meebook. Sid-
ste år vandt it-virksomheden i kategorien »Future 
Platform« ved den danske Internet Award. 

Stifter af Meebook, den læreruddannede Sø-
ren Adolph, fremhæver over for folkeskolen.dk, at 
Meebook har samlet, hvad han kalder »forløbs-
byggeren« og elevplansværktøjet i ét system, til 

Din skole skal vælge  
»læringsplatform«
Regeringen og KL kræver nye it-løsninger i folkeskolen – herunder en platform, hvor lærerne kan årsplan-
lægge, bygge undervisningsforløb, arbejde med Fælles Mål og elevevaluering.

TeksT LiSE FRanK

Er du interesseret i artikler og blogs 
om it i undervisningen, it-didaktik, nye 
gadgets og andre læreres erfaringer? 
Så tilmeld dig netværket på folke-
skolen.dk og få en mail, når der er nye 
indlæg.

FaglIgt netværk: 
It I undervIsnIngen

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

I løbet af de 5 dage lejrskolen varer,  
vil eleverne deltage aktivt i tilbered-
ningen af alle deres måltider, sam- 
tidig med at de bliver klogere på  
råvarer, sundhed og bæredygtig- 
hed. Det er både lærerigt og sjovt  
– og så styrker det fællesskabet i 
klassen.

NEMT AT GÅ TIL
MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, 
hvor eleverne involveres i de mange 
aktiviteter omkring mad og måltider, 
sundhed, trivsel og bæredygtighed. 
Vores faste personale står for alle ind-
køb, mens aktiviteterne planlægges i 
tæt samarbejde med elever og lærere.

Lejrskolen har plads til 2 skoleklasser 
ad gangen, og prisen for de 4 overnat-
ninger er 500 kr. pr. elev – inkl. forplej-
ning og undervisningsmateriale til før, 
under og efter opholdet. Derudover 
skal I ikke betale for lærernes ophold 
(2 pr. klasse). Og husk, at den offent-
lige transport kører lige til døren.

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på

madlejr.dk

LEJRSKOLE FOR
6.-7. KLASSE
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forskel fra andre løsninger, der har disse to værk-
tøjer adskilt i separate produkter.

»Vores vision har været at udvikle den mest 
brugervenlige platform til den helt almindelige 
lærer«, siger han.

KMD har fokus på læringsmål    
Læringsplatformen KMD Education er al-
lerede udbredt i hele kommuner, eksempel-
vis i Lejre, Vejle, Morsø og Langeland, og på 
mange skoler i København. Det betyder, at 
databasen af lærerudviklede undervisnings-
forløb på platformen er ganske omfattende, 

fortæller uddannelseskonsulent i KMD Per-
nille Schultz.

»I Horsens alene, hvor to skoler har arbejdet 
i KMD Education, ligger der allerede 500 delte 
forløb. Vi lærere har skreget på at få nogle værk-
tøjer til at strukturere arbejdet med Fælles Mål, 
læringsmål og differentiering«, siger hun. 

Clio Online udvikler eksemplariske forløb
I løbet af 2015 lancerer det digitale forlag Clio 
Online også en læringsplatform med mulighed 
for at bygge forløb, årsplanlægge og arbejde med 
elevplaner.

Læs
Læs hele artiklen »Din skole skal vælge 
’læringsplatform’« på folkeskolen.dk, 
hvor it-leverandørerne fortæller mere 
om hver deres læringsplatform.   

»Vi bliver mere interaktive, lærerne kan blandt 
andet dele undervisningsforløb, og eleverne vil 
møde masser af interaktivitet med videoer og 
billeder«, lover Clio Onlines pædagogiske redakti-
onschef, Marie Danø. 
freelance@dlf.org

Illustration: kl

KL og regeringens aftale om de nye it-systemer i folke-
skolen kaldes samlet for »brugerportalinitiativet«. An-
skaffelsen af læringsplatformen er en del af den aftale. 
Mens hele initiativet først skal være implementeret 
på alle skoler ved udgangen af 2017, skal der allerede 
være styr på elevplansværktøjet fra kommende skoleår.
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meld din klasse til 
gocook smagekassen 

Du modtager gratis* undervis-
ningsmateriale til 4-8 undervis-
ningsgange og en lærervejledning. 
I uge 43-44-45 kan du hente en 
gratis* smagekasse med råvarer 
og opskriftshæfter til 24 elever i 
en Coop-butik.

Økologi bliver årets tema. 
Målgruppen er 4.-7. klasse 
i faget madkundskab. 

Der er åbent for tilmelding: 
1. maj – 5. september på 
www.skolekontakten.dk

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

Gratis 
undervisnings-

materiale og

smagekasse
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Nummer 9: Fredag den 24. april 2015
Nummer 10: Fredag den 8. maj 2015
Nummer 11: Tirsdag den 26. maj 2015
Nummer 12: Tirsdag den 9. juni 2015

DeaDlines for
stillingsannoncer

2015

korte meddelelser

mindeord

Helle Boelt Hindsgaul
Vi har 3. april 2015 taget 
afsked med lærer Helle 
Boelt Hindsgaul, der 
efter kort tids sygdom 
har tabt kampen til kræf-
ten. Æret være hendes 
minde.
Helle blev 48 år og var 
ansat på Østerbyskolen i 
cirka 20 år. Helles elever 
blev mødt af en lærer, 
der stillede høje krav til 
arbejdsindsats og faglig 
udvikling – altid med 
et stort engagement. I 
mange år har Helle været 

skolens eneste undervi-
ser i fransk, og hun kald-
te sig ofte »frankofil«. 
Helles hjerte bankede 
også varmt for faget 
dansk, hvor især genren 
fantasy var en favorit. 
Helle var også skolebib-
liotekar, og såvel elever 
som lærere har nydt stor 
glæde af Helles viden og 
hjælpende hånd til alle 
mulige projekter, forløb 
og it-spørgsmål. Man 
gik aldrig forgæves efter 
hjælp hos Helle.
Helle har skrevet lærebø-
ger og et hav af artikler 
som en naturlig del af 
hendes enorme viden og 
engagement i alt, hvad 

hun foretog sig. Senest 
deltog hun på en kon-
ference i Caribien med 
projektet Life Skills, der 
er støttet af EU. Des-
værre nåede Helle ikke at 
deltage i genbesøget på 
Østerbyskolen grundet 
sygdommen. 
Vi føler os utrolig privi-
legerede over, at vi gen-
nem så mange år har 
haft en lærer som Helle 
ansat på skolen. Hun vil 
blive husket.
Helle efterlader sig æg-
temanden Peter og dat-
teren Camille.

På Østerbyskolens vegne
Allan Lauenblad,  

skoleleder

Vi skal udvikle kvaliteten i velfærden. 

Det kræver investeringer i den  
offentlige sektor – at møde øgede  
behov hos borgere og virksomheder.  
Vi skal samtidig mindske bureaukrati  
og kontrol og øge tilliden mellem 
politikere, ledere og medarbejdere. 
Gennem mere tillidsfuldt samarbejde 
kan vi skabe mere velfærd for penge-
ne og bruge fagligheden til at skabe 
bedre kvalitet til borgerne.

Sammen kan vi 
få bedre velfærd

SKABERVÆRDI.DK
#SKABERVÆRDI

Vi lønmodtagere skaber hver dag værdi 
for Danmark. Vores arbejde og engage-
ment gør Danmark bedre og rigere. LO og 
FTF repræsenterer 1,5 millioner lønmod-
tagere, og sammen med politikerne kan 
vi lønmodtagere skabe flere job og bedre 
velfærd. Vi har mange fælles mål.  
Sammen kan vi skabe mere værdi.
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meld din klasse til 
gocook smagekassen 

Du modtager gratis* undervis-
ningsmateriale til 4-8 undervis-
ningsgange og en lærervejledning. 
I uge 43-44-45 kan du hente en 
gratis* smagekasse med råvarer 
og opskriftshæfter til 24 elever i 
en Coop-butik.

Økologi bliver årets tema. 
Målgruppen er 4.-7. klasse 
i faget madkundskab. 

Der er åbent for tilmelding: 
1. maj – 5. september på 
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 Lederstillinger 

”Skolen ved Søen” er under opbygning og søger derfor 
en leder, der vil være med til at formulere og udmønte en 
inspirerende og udviklende kultur. En kultur, hvor under-
visningen og behandlingen kan rumme og give børnene, 
de unge og deres forældre forudsætningerne for at klare 
de udfordringer, der giver dem mulighed for at kunne 
leve et liv, hvor de har indflydelse på vilkårene for deres 
daglige færden.

”Skolen ved Søen” er en del af den samlede indsats, 
som Ringe Kost- og Realskole udfører i forhold til børn 
og unge, der af den ene eller anden grund er kommet 
i vanskeligheder i skolen og fritiden. ”Skolen ved Søen” 
er beliggende i egen bygning med eget undervisnings- 
behandlingspersonale.

Vi forventer:
• At du er uddannet inden for børne- og ungeområdet, 

som lærer, pædagog eller psykolog. 
• At du har erfaring med målgruppen.
• At du har ledelseserfaring inden for skole og/eller be-

handlingsområdet.
• At du har en teoretisk og praksis baseret forståelse 

af, hvordan du møder og opnår et samarbejde med 
dine medarbejdere, børnene, de unge, forældrene 
og samarbejdspartnere.

• At du har overblik og kan forudse, når der behov for 
handling, og når der behov for pause.

• At du kan inspirere og iværksætte.
• At du kan strukturere og iværksætte en undervisning, 

der kan møde børnene/de unge.
• At du er personlig robust, har en høj arbejdskapa-
       citet og er samarbejdsorienteret.
• At du er vedholdende i den løbende udvikling, ud-

møntning og evaluering af det pædagogiske arbejde.

• At du kan bevare fokus og sigtet i samspillet med 
børn og unge i krise.

• At du kender til både dine begrænsninger og 
muligheder i arbejdet som leder og med børn og 
unge.

• At du er modtagelig for både ros og ris i dit arbejde 
som leder.

• At du er loyal over for dine samarbejdspartnere og 
ledelsen.

• At du kan se både alvoren og humoren i dit leder-
       arbejde og i arbejdet med børn og unge.
• At du vil stå i spidsen for udviklingen af både det 

daglige samarbejde og måden, hvorpå ”Skolen ved 
Søen” bliver drevet.

Der er pt. én 5. klasse. Det er hensigten, at det fortsatte 
optag af elever skal foregå i et tempo, så det bliver muligt 
at få etableret en kultur, som både børnene/de unge og de 
voksne oplever at kunne udvikle sig i.
Der skal etableres et tæt forældresamarbejde, så foræl-
drene hele tiden er med i udviklingen af forståelsen af, 
hvordan deres barn/unge skal mødes, og udmøntningen 
heraf.

Der er en psykolog tilknyttet skolen.

Afdelingslederen referer direkte til forstanderen.
Løn efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger ved forstander, psykolog Mariann 
Kordif, tlf. 62 62 20 80 eller psykolog Jens P. Sigaard, 
mobil 21 39 76 33 eller 23 93 90 63.

Ansøgningen sendes snarest og senest så vi har den 
d. 18. maj 2015 kl. 12.00 til Ringe Kost- og Realskole, 
Vestergade 27, 5750 Ringe og mærkes Afdelingsleder 
eller på e-mail til mk@ringekostskole.dk

Afdelingsleder til “Skolen ved søen”
- for børn og unge i sociale og faglige vanskeligheder

Blokaden mod Qeqqata  
Akademi i Grønland ophævet
Den grønlandske lærerforening 
Imak har nu indgået en hoved-
aftale med Qeqqata Akademi. 
Som følge heraf ophæves den 
iværksatte blokade af stillinger 

ved Qeqqata Akademi. Medlem-
mer af Danmarks Lærerforening 
kan herefter igen søge og lade sig 
ansætte i evt. ledige stillinger.

Blokade mod UCplus’  
sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisation har 
iværksat blokade over for UCplus’ 
sprogcentervirksomhed. Uddan-
nelsesforbundet har siden primo 
2012 forsøgt at opnå overenskomst-
dækning af undervisningen med 
UCplus, men hidtil uden held.

Blokaden omfatter samtlige 
medlemmer af LC’s medlemsorga-
nisationer — herunder Danmarks 

Lærerforening — og indebærer, at 
intet medlem må søge eller lade 
sig ansætte i stillinger ved UCplus. 
Blokaden trådte i kraft ved døg-
nets begyndelse den 10. juni 2014.

Dansk Magisterforening og 
Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening har iværksat sympatiblo-
kade, så deres medlemmer også 
er omfattet.
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 Lederstillinger 

Ragebølskovvej 3  •  6400 Sønderborg  •  Tlf.: 74487080  •  dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk  •   www.dybboelefterskole.dk

Dybbøl Efterskole søger forstander og viceforstander

Da vores forstanderpar, gennem 23 år, går på 
pension, søger vi en ny ledelse til ansættelse
den 1. januar 2015.

Vi er en efterskole målrettet bogligt interesserede
specialundervisningselever. Vores værdigrundlag bygger 
på et kristent livssyn som rammen for et trygt miljø, der har 
tillid, frihed og ansvar som nøgleord.

Ophold på efterskolen er meget eftertragtet, så vi må hvert 
år oprette ventelister.

Vi søger en forstander, som har:
•	 Pædagogisk/psykologisk baggrund
•	 Indsigt og forståelse for ledelsesarbejdet
•	 Indsigt og erfaring med økonomi og styring

Vi søger en viceforstander, som har:
•	 En pædagogisk baggrund
•	 Erfaring med specialundervisningspædagogik
•	 Kendskab til efterskoleverdenen

Se	job-	og	personprofiler	på	www.dybboelefterskole.dk

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem
LC og Finansministeriet og ligger i intervallet:
Forstander: 463.937,76  - 537.660,64 kr.
Viceforstander: 401.279,56 – 465.671,00 kr.

Ansøgningsfrist den 15. Maj 2015

Pr. 1. august søger N. Kochs Skole en ny pædagogisk
afdelingsleder for 0. - 5. klasse. Du bliver nærmeste leder for 
ca. 20 pædagogiske medarbejdere, og du kommer til at indgå 
i et ledelsesteam bestående af skoleleder, administrativ leder 
og afdelingsleder for 6.-10. klasse.

Du er visionær og optaget af pædagogisk udvikling, og du har 
både praktisk og teoretisk beskæftiget dig med undervisning 
og pædagogisk udviklingsarbejde. Som person er du em-
patisk, robust og har gode samarbejdsevner.
Det vil være en fordel, at du har ledelseserfaring eller relevant 
lederuddannelse, men det er ingen betingelse for at søge 
stillingen.

Som leder skal du: 
•  deltage i det fælles ledelsesarbejde i et tæt samarbejde  
 med den øvrige ledelse. 
•  være personaleleder. 
•  styrke den pædagogiske udvikling på skolen, herunder lede
  pædagogiske udviklingsprocesser. 
•  fremme samarbejdet mellem personale, børn og forældre. 
•  lede fritidsordningen, som er en integreret del af indsko-
 lingen. 
•  være ledelsesansvarlig for skolens resursecenter.
• løse konkrete ledelsesmæssige og administrative opgaver.

På N. Kochs Skole står fællesskabet i centrum. Vi er en ud- 
viklingsorienteret skole, der vægter samarbejde mellem alle 
skolens parter meget højt. Vores indskoling er præget af den 
integrerede fritidsordning, der sikrer en sammenhængende 
skoledag for børnene.

Vi forventer, at du læser mere om skolens værdier og struktur 
på vores hjemmeside www.kochs.dk. 

Ansøgningen med relevante bilag og referencer sendes som 
én samlet PDF-fil til kochs@kochs.dk mrk. “Afdelingsleder” 
således, at den er skolen i hænde senest den 12. maj 2015. 
Der afholdes ansættelsessamtaler d. 28. maj og 1. juni, begge 
dage efter kl 15. For yderligere information kan du kontakte 
skolens leder Lisbeth Qvortrup på telefon 2622 3133.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC, hvilket pt. svarer til aflønning i intervallet 
kr. 357.285 - 445.674 med mulighed for løntillæg.

i Aarhus søger 
pædagogisk afdelingsleder
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 Lederstillinger 

Ungdomsskoleleder

Er du i stand til at sætte Lolland Ungdomsskole på dan-
markskortet? Brænder du for forskelligartede ungetyper og
kan du omsætte vision og strategi til handling? Så har vi
2500 unge.

Har du talent til at støtte medarbejderne i at udvikle tilbud
som motiverer de unge? Så har vi 150 fagligt stærke med-
arbejdere.

Ungdomsskolen ligger på flere matrikler. Du vil blive sko-
lens ansigt ud ad til og skal profilere skolen i nærområdet, i
erhvervslivet og sikre at unge motiveres af at deltage i ung-
domsskolens mange aktiviteter. Du skal kunne fange unge-
kulturen og koble det til læring og dannelse, hvor vidende-
ling, samarbejde og udvikling på tværs af skolerne og sko-
lesektoren er et 'must'.

Læs mere og søg stillingen på www.lolland.dk

Ansøgningsfrist 11. maj 2015

Øster Snede Skole har 175 elever i 0.-6. kl. samt en Idræts-SFO med  
70 børn. Skolen ligger i et akti vt lokalsamfund i Hedensted Kom-
mune og har gode velfungerende faciliteter ude som inde.

Øster Snede Skole er nået langt med implementeringen af folkesko-
lereformen. Vi har specielt fokus på læringsmål for den enkelte elev, 
hvilket også i det kommende skoleår vil være et indsatsområde.

Som skoleleder kan du:
• skabe respekt om din person og om skolen og er tydelig og 
 ordentlig i din kommunikati on i forhold ti l elever, personale og  
 forældre
• støtt e, moti vere og skabe arbejdsglæde hos medarbejderne
• se det daglige samvær med eleverne som en væsentlig del af dit  
 arbejde og har ambiti oner for alle børns faglige udvikling og trivsel
• og har du lyst ti l at lede og inspirere pædagogiske processer
• samarbejde og har en positi v og anerkendende ti lgang ti l opgave-
 løsningen 
• stå i spidsen, være visionær og gå forrest i den ønskede udvikling
 af Øster Snede Skole og Idræts-SFO.

Ansøgningsfrist den 6. maj 2015.
Læs hele sti llingsopslaget og søg sti llingen på: www.hedensted.dk

Øster Snede Skole søger skoleleder pr. 1.8.15

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk

Følg os på 
facebook

svb 3208

Skoleleder til Stokkebækskolen 
Svendborg Kommune

...vi søger en leder til at skabe den bedst mulige skole for os..

Vi søger en dygtig leder, som kan lede skolen i 
én retning med blik på styrken i forskelligheder

Stokkebækskolen er kendetegnet ved
• et velfungerende ledelsesteam

• dedikerede medarbejdere, der samarbejder om høj 
faglighed og kvalitet

• engagerede forældre, som tager ansvar

• motiverede og engagerede elever

• gode og stærke traditioner

• solidt samarbejde med områdets lokale resurser

Stokkebækskolen er en skole forankret i tre stærke 
lokalmiljøer Gudbjerg, Gudme og Hesselager – omgivet af 
en fantastisk natur, og vi gør motion til viden.

I Svendborg Kommune søger vi skoleledere, som 
er ambitiøse på skolernes og skolevæsenets vegne, 
og som prioriterer ledelsen af kerneopgaven – 
børnenes læring og trivsel.

Er du blevet nysgerrig, kan du fi nde fl ere oplysninger om 
stillingsopslaget på  www.svendborg.dk/kommunen/
job-i-svendborg-kommune .

Vil du være med, så send din ansøgning via 
www.svendborg.dk/kommunen/job-i-svendborg-kommune 
senest den 18. maj 2015 kl. 12.00.
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Job

www.skive.dk

I Skive Kommune tilstræber vi mangfoldighed og  
opfordrer derfor alle interesserede 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

Ådalskolen består af:
Grundskolen 0.-6. klasse. Skolen er i dag delt på to 
matrikler, der pr. 1. august samles til én fælles grund-
skole. Til grundskolen er der tilknyttet SFO, fritids- og 
juniorklub. 

Centerklasser 0.-10. klasse for elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder, med tilhørende SFO og klub.

Vi søger en tydelig, faglig og pædagogisk velfun-
deret skoleleder, der
• er nærværende og handlekraftig
•	 er	lyttende,	reflekterende	og	besidder	gode	sam-

arbejdsevner 
• kan lede processen med at skabe en ny fælles kultur 

på Ådalskolen
• har fokus på personalets trivsel og formår at skabe 

engagement og ejerskab.

Ansøgningsfrist: Den 13. maj 2015.

  
Stillingen skal søges elektronisk via  
www.skive.dk/jobs 

 

Ådalskolen Skive søger skoleleder

Vesterbølle Efterskole  ·  Sognevejen 300  ·  Vesterbølle  ·  9631 Gedsted  ·  Tlf. 98 64 53 80  ·  kontakt@v-e.dk  ·  www.v-e.dk

Vesterbølle Efterskole 
søger tre lærere og en afdelingsleder

Afdelingsleder – pædagogisk udvikling
Vi er stolte af god solid undervisning, men vi har sat os et ambitiøst mål om 
at gøre vores undervisning endnu bedre. Det vil sige, at pædagogisk udvikling 
er meget højt prioriteret i de kommende år – uden at vi vil gå på kompromis 
med elevernes almene dannelse.

Derfor søger vi den rette person til at være tovholder på den pædagogiske udvikling 
sammen med forstanderen. 
Din opgave – udover undervisning og andre almindelige udvalgsopgaver, vagter mm. 
- vil være den pædagogiske udvikling. Det vil sige planlægning og opfølgning på kom-
petenceudvikling af medarbejdere samt afvikling af interne udviklingsprocesser. Du skal 
også være med til at tegne de store linjer i vores fælles pædagogiske udviklingsprojekt.

Vi forestiller os, at du er uddannet lærer med en relevant videreuddannelse som fx 
diplomuddannelse i pædagogik. Stillingen er nyoprettet og vil kun blive besat, såfremt vi 
finder den rigtige person.

Lærere 
Vi søger 3 (måske 4) lærere. Der er både tale om fastansættelser og årsvikariater. Mange 
fag er i spil, dog skal vi bruge to, der kan undervise i tysk og også gerne en, der kan gå ind 
i vores kunst og design profil. Stort set alle andre fag kan også komme på tale, ligesom 
dansk som andetsprog og vejledning er med i puljen.

Læreruddannelse er et stort plus, men andre relevante uddannelser kan komme på tale. 
Den vigtigste forudsætning er, at du – sammen med gode kolleger, brænder for at lave 
efterskole ud fra vores værdigrundlag.

I ansøgningen forventer vi, at du forholder dig til vores kristne værdigrundlag, samt 
hvilke fag du vil kunne gå ind i.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem finansministeriet og LC. 
Ansøgninger modtages kun elektronisk på ve@v-e.dk og gerne hurtigst muligt. 
Sidste frist er torsdag den 30. april 2015 kl. 13.00. 

Læs hele jobopslaget på www.v-e.dk.

Vesterbølle Efterskole mangler, grundet særdeles positiv 
udvikling i elevtal, tre lærere og en afdelingsleder med 
start pr. 1. august 2015.

Vesterbølle Efterskole er en mindre efterskole med plads til ca. 88 elever. Vi ligger placeret 
i Himmerland - 1 times kørsel fra Århus og tæt på Aalborg, Viborg, Skive, Hobro og Løg-
stør. Skolen har baggrund i KFUM spejderne, FDF og KFUM & KFUK organisationerne.
Vesterbølle Efterskole, Sognevejen 300, 9631 Gedsted

Brug MUS-samtalen rigtigt
Vil du gerne gøre karriere eller arbejdsmæssigt skifte spor, er MUS-samtalen et 

oplagt sted at begynde. Derfor bør både du og din chef tage den alvorligt.

Læs mere på Lærerjob.dk 
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Da vi har to lærere, der går på pension og en lærer der 
går på barsel søger vi pr. 1. august 2015 tre uddannede 
lærere. Vi skal have dækket følgende fag: matemati k, 
fysik-kemi, natur og teknologi, geografi , dansk, engelsk, 
musik (gerne med erfaring som korleder), idræt, kreati ve 
fag. Da vi skal ansætt e to nye lærere og en barselsvikar, er 
der mulighed for at blande kortene.

Sankt Pauls Skole er en katolsk privatskole med 240 elever 
fordelt på 0.-9. klasse, på ét spor. Skolen ligger i dejlige 
grønne omgivelser, kun 5 minutt ers gang fra Høje Tåstrup 
Stati on. Sankt Pauls Skole er etableret i 1976 og bygger på 
det katolske livs- og menneskesyn. 

Ansøgningsfrist 30. april læs mere på 
www.sanktpaulsskole.dk (ledige jobs).

Sankt Pauls Skole, Taastrup søger to 
lærere og en barselsvikar

Vi søger en lærer, som brænder for naturfagene til fast stil-
ling på fuld tid pr. 1. august 2015. 

Ansøgeren skal kunne dække fagområderne fysik og geografi, 
den øvrige fagfordeling aftales i samråd med ansøgeren.

SkolenS profil
Klassekvotienten er på 20 med et spor, og du vil komme til 
at undervise i et miljø præget af et tæt samarbejde med 
meget læringsvillige elever og positive forældre. Vi har 
tilstedeværelsespligt, når det giver mening, og frihed til at 
forberede sig hjemme. Se det fulde stillingsopslag på:  
www.vanloeseprivatskole.dk

Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet 
og LC.

Spørgsmål om stillingen og skolen kan rettes til skoleleder 
Søren Sørensen på telefon 3871 5685. Ansøgning med 
relevante bilag skal være skolen i hænde senest mandag den 
4. maj 2015 og kan sendes til LN@vanloeseprivatskole.dk 
eller pr. post til Vanløse Privatskole, Linde Alle 34-38, 2720 
Vanløse. 

Vanløse
privatskole

Untitled-2   1 19/04/12   10.50
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Grundet lærers pensionering søger Bjørns Internati o-
nale Skole en fuldti dslærer fra 1. august 2015.

Bjørns Internati onale Skole har 165 skønne elever i 
alderen 6 – 16 år fra ca. 50 forskellige lande. Eleverne 
er fordelt på 2 afdelinger, en dansksproget, der fører 
op ti l FP eft er 9. klasse og en engelsksproget, der 
fører op ti l IGCSE ligeledes eft er 9.klasse.

Vi søger en uddannet lærer, der brænder for at ar-
bejde med vores elever og fortsat vil sikre dem stor 
faglighed, tryghed og glæde ved at gå i skole.

Du er en engageret lærer, har linjefag, stor faglighed 
og erfaring med danskfaget- især i indskolingen, - du 
må også gerne være kreati v eller idrætsinteresseret 
og frem for alt skal du være samarbejdsvillig, god ti l 
engelsk og have lyst ti l at blive en del af vores lille, 
internati onale samfund.

Ansætt else sker eft er overenskomst mellem Finans-
ministeriet og Lærernes Centralorganisati on.

Du kan se mere om os på www.b-i-s.dk eller kontak-
te skoleleder Pia Drabowicz (principal@b-i-s.dk) for 
nærmere oplysninger.

ANSØGNING OG BILAG STILES TIL: 
Skoleleder Pia Drabowicz, Bjørns Internati onale Skole, 
Gartnerivej 5, 2100 København Ø eller elektronisk ti l 
principal@b-i-s.dk senest fredag d. 8. maj.

LÆRER SØGES TIL
BJØRNS INTERNATIONALE SKOLE

Ved N. Zahles Gymnasieskole bliver en fuldtidsstilling 
og et barselsvikariat ledig pr. 1. august 2015 i fagene 
engelsk, matematik, idræt med svømning og natur-
fag. Er du en engageret lærer med linjefag i mindst 
to af ovennævnte fag og med interesse for og lyst til 
at undervise i dem, så har vi velfungerende klasser 
og dygtige kompetente samarbejdspartnere. 

N. Zahles Gymnasieskole er en moderne skole med 
traditioner, der bygger på Natalie Zahles pædago-
giske ideer og menneskesyn – men også en skole 
“efter hver tids behov”. 

Vi kan tilbyde et godt og positivt arbejdsmiljø med 
en elevgruppe, der er meget interesseret i en faglig 
og kreativ hverdag. Hver klasse har to klasselærere. 
Lærerne underviser fortrinsvis i deres linjefag. 

N. Zahles Gymnasieskole er en privat selvejende 
institution med elever i grundskolen fra 0. - 9. klasse 
(inkl. Læseskolen ved Det Kongelige Teater) og 
gymnasiets 1.g - 3.g. Grundskolen har ca. 700 elever 
fordelt på to spor i 0. - 5. klasse og fire spor fra 6. - 9. 
klasse. Klassekvotienten er 24.

Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsinspektør 
Susanne Carlsen på tlf. 33 69 79 15 eller viceafde-
lingsinspektør Lis Ingerslev på tlf. 33 69 79 16, og på 
skolens hjemmeside www.zahlesgym.dk.
Ansættelse finder sted i henhold til fællesoverens-
komsten mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation for ledere, lærere og børnehave-
klasseledere ved frie grundskoler.

Ansøgning med relevante bilag mailes til Anett 
Dyrevig ad@zahlesgym.dk senest den 4. maj 2015. 
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

N. ZAHLES GYMNASIESKOLE
SØGER LÆRER   

Følg med og deltag i debatten på
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Ved N. Zahles Gymnasieskoles afdeling på Det kgl. Teater – 
Læseskolen – bliver en fuldtidsstilling ledig pr. 1. august 2015 
i fagene engelsk og matematik. Er du en engageret lærer med 
linjefag i ovennævnte fag og med interesse for og lyst til at un-
dervise i dem i 3. - 6.klasse, har vi en stilling med velfungerende 
klasser og dygtige, kompetente samarbejdspartnere. Kun an-
søgere med linje-fag i engelsk og matematik og med interesse 
for udelukkende at undervise på mellemtrinnet vil komme i 
betragtning.  

Læseskolen har i kommende skoleår 110 elever fordelt på 0. – 
9. klasse. Skolen er opdelt i to afdelinger: Indskolingen fra 0. - 2. 
klasse med 35 elever, hvor undervisningen foregår i nyindret-
tede lokaler på toppen af Det Kgl. Teater og 3. - 9. klasse med 
75 elever, hvor undervisningen foregår i nyindrettede lokaler 
på 2. og 3. sal i en anden bygning på Det Kgl. Teater.

Som lærer på Læseskolen vil du skulle indgå i et tæt samarbej-
de baseret på åbenhed og dialog med andre lærere, balletlære-
re, pædagoger og andre samarbejdspartnere. Vi samarbejder 
på tværs af faggrupper for at skabe en tryg og meningsfuld 
hverdag for både elever og medarbejdere, hvorfor faglighed og 
fællesskab er i fokus. Som klasselærer skal du sikre et frugtbart 
skole-hjemsamarbejde, både hvad angår forældre som gruppe 
og enkeltvis og fremstå som den, der koordinerer opgaver og 
fungerer som bindeled i og omkring klassen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Læseskolen, hvor 
vores nøgleord er engagement, kompetence, fleksibilitet og 
ansvarlighed. Vi har en uformel og humoristisk omgangstone, 
men er også en arbejdsplads, hvor vi forventer noget af hinan-
den - og vil noget sammen. Miljøet på skolen er kendetegnet 
ved nærhed, tryghed, omsorg og gensidig tolerance. Ud over 
undervisning af høj kvalitet er elevernes selvtillid og selvværd 
i fokus med det formål at skabe selvstændige og ansvarlige in-
divider.

Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Diana Lund-
holm Læseskolen tlf. 31 32 83 00. Ansættelse finder sted i hen-
hold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisation for ledere, lærere og børnehave-
klasseledere ved frie grundskoler.

Ansøgning med relevante bilag mailes til Diana Lundholm, 
dilu@kglteater.dk senest den 8. maj. Ansættelsessamtaler for-
ventes afholdt den 27. maj 2015.

LæseskoLen
v/Det kgL. teater

Vojens Gymnasti k- & Idrætseft erskole søger 4-5 lærere ti l det 
kommende skoleår.

Fagene der skal dækkes er:
Dansk, Tysk, Fysik, Pige- og Drengehåndbold, Samfundsfag, 
Historie, Kristendom, evt. også Engelsk og Matemati k. Hvis du 
har kompetencer indenfor skolevejledning kan dett e også være 
interessant.
 
Vojens Gymnasti k- & Idrætseft erskole er en skole for 171 elever 
i 9. og 10. klasse, nogenlunde ligelig fordelt mellem de to 
årgange og drenge og piger.
Vi har en stærk gymnasti k- og idrætsprofi l. Vi prioriterer det 
boglige, IT og sundhed højt og vi forventer at vores medarbej-
dere er engagerede og deltagende i de unge menneskers liv og 
interesser. 
Til sti llingen er også knytt et aft enti lsyn, weekendvagt, kontakt-
lærerfunkti on og diverse andre udvalgs- og læreropgaver. Vi 
har en veludbygget skole med 2 boldspilshaller, springcenter og 
rytmesal. Se mere på www.vgie.dk

Der er tale om fuldti dssti llinger, men delti dsansætt elser kan 
også komme på tale. Ansætt else primo august 2015.   
Ansætt else sker eft er overenskomst mellem LC og Finansmini-
steriet. 
Vi afh older 3 rundvisningsaft ener d. 22., 24. og 28. april – alle 
dage kl. 17.00, for interesserede ansøgere.
Tilmelding ti l rundvisning bedes gjort på vgie@vgie.dk senest 
dagen før. 
Kontakt forstander Tommy Mikkelsen for fl ere oplysninger.
Tommy Mikkelsen - 74541129 / vgie@vgie.dk
Ansøgningsfrist senest d. 7. maj 2015 
Velkommen ti l et spændende, inspirerende
og udfordrende job. Velkommen ti l VGIE.

Er du vores nye kollega?
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Nord-Samsø Efterskole tilbyder både obligatoriske prøvefag, 
valgfag og linjefagene musik, medie, billedkunst og udeliv/
sejlads samt performance. Vi har temadage, projekter og 
alternative uger. 
Vi er en lille og tryg efterskole, med plads til 69 elever og 
12 engagerede medarbejdere. Et supergodt kollegialt miljø. 
Skolens omdrejningspunkt er åbenhed og demokrati. Du skal 
indgå i beslutningsprocesser på lige fod med dine kolleger 
– og sammen med eleverne. Du skal desuden være fortrolig 
med IT i undervisningen og digitale medier. Alle elever har en 
MacBook, som udgør deres skoletaske. 

Vi søger pr. 1. august 2015 en lærer, som kan undervise i 
linjefaget medie og en lærer som kan undervise i linjefaget 
musik. Begge lærere skal undervise i dansk og engelsk.  

Musiklæreren skal desuden stå for en ugentlig fællessangtime.
Medielæreren skal desuden gerne kunne varetage vedlige-
holdelsen af skolens it-udstyr og hjemmeside i samarbejde 
med andre medarbejdere.
Begge lærere indgår i tilsyn, aften- og weekendvagter samt 
kontaktlærerfunktion.
Der er også mulighed for at undervise i tysk, diverse valgfag 
samt fortælling.
Vi kan tilbyde en bolig til en overkommelig husleje.
Ansættelse sker i henhold til ”Fællesoverenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation”.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, så kontakt forstander 
Bjørn Rasmussen på mail br@n-s-e.dk eller tlf. 30534010.
Du kan også besøge vores hjemmeside – www.n-s-e.dk 

Ansøgningsfrist mandag den  18. maj 2015. 
Ansættelsessamtaler søges afholdt i uge 21-22

Nord-Samsø Efterskole, Søndre Møllevej 5, 8305 Samsø, 
mail: kontor@n-s-e.dk

Nord-Samsø Efterskole
søger lærere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Fra skoleåret 2015/16 søges lærere til to fastansættelser og et 
barselsvikariat hele skoleåret. Vi er primært interesseret i lærere, 
der kan varetage mindst et eller flere af følgende fag: tysk, mad-
kundskab, engelsk, musik, natur/teknologi, biologi, dansk som 
andetsprog og idræt.
Der vil evt. være mulighed for at kombinere stillingen med timer 
på vores kostafdeling.

Vi er en privatskole med ca. 750 elever og 65 medarbejdere i 
grundskolen – en levende og dynamisk arbejdsplads med et godt 
arbejdsmiljø beliggende i naturskønne omgivelser. Vi lægger vægt 
på faglig fordybelse, respekt og ansvar i et åbent og kreativt miljø 
med et særdeles godt samspil mellem skole og hjem. 

Medarbejdere skal kun være på skolen, når tilstedeværelse er 
påkrævet.
Nye medarbejdere har tutorordning. 

Hvis du har lyst til at vide mere, så besøg vores hjemmeside 
www.bagkost.dk eller kontakt afdelingsinspektør Helle Brinch 
eller viceafdelingsinspektørerne Claus Sabroe og Leif Rasmussen 
på telefon 44 98 00 65.

Løn og ansættelse efter fællesoverenskomst mellem Finansmini-
steriet og LC.

Ansøgningen mailes til grund@bagkost.dk. Hvis det er muligt, 
vedhæftes ansøgning og bilag i et dokument. Ansøgningen stiles til 
bestyrelsen for Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Aldershvilevej 
138, 2880 Bagsværd.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest torsdag den 7. maj.

Bagsværd Kostskole og Gymnasiums
grundskole søger lærere

Aldershvilevej 138 • DK 2880 Bagsværd • Tlf. +45 44 98 00 65 
E-mail bk@bagkost.dk • www.bagkost.dk

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 7. maj
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På Sejergaardsskolen er der fuld fart på udviklingen. Vi har de se-
neste to år fået bygget ny indskoling og renoveret alle klasseloka-
ler i udskolingen. Vi lægger vægt på en IT-baseret undervisning 
og har interaktive tavler i alle undervisningslokaler. Vi ønsker, at 
eleverne arbejder med mange forskellige multimedier og bl.a. har 
en eksperimenterende tilgang til arbejdet og opgaveløsninger.

Sejergaardsskolen er en kombineret privatskole, som består af en 
tosporet privat grundskole fra 0.-9. klasse opdelt i afdelingerne 
0.-4. klasse og 5.-9. klasse, en SFO for elever på 0.-4. klassetrin, en 
musikskole, hvor halvdelen af vores grundskoleelever går samt en 
musikefterskole. I alt 540 elever og 80 ansatte.

Vi lægger stor vægt på det musiske og har danmarks bedste 
musikfaciliteter, nyt stort biologi- og sciencelokale, en nyere 
sportshal og eget køkken, som leverer sund og alsidig mad til 
vores elever og lærere.

Vi tilbyder med andre ord nogle spændende undervisningsram-
mer, men stiller også krav til dig om høj kvalitet og et stort en-
gagement. Hvis du vil mere end de fleste og trives i et udviklende 
miljø, vil vi meget gerne modtage en ansøgning fra dig.

Fagene:
Udover fagene beskrevet øverst, vil vi se positivt på, hvis du kan 
undervise i musik og/eller tysk - men det er ikke et krav.
På Sejergaardsskolen tilbyder vi ikke natur/teknik, men har biologi 
og geografi som selvstændige fag fra 3. klasse. 

Alle tre ansættelser er på fuld tid og sker i henhold til den gæld-
ende overenskomst og organisationsaftale mellem Finansmini-
steriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgningsfrist: Mandag den 11. maj 2015 kl. 12
Ansættelsessamtaler: Mandag den 18. maj 2015 
Tiltrædelse: 1. august 2015

Henvendelse til:
Skoleleder: Kasper Greve Sørensen, 3089 6273 eller 
kgs@sejergaardsskolen.dk eller afdelingsleder for indskolingen: 
Eva Hede, 3022 5993 eller eh@sejergaardsskolen.dk 

Din ansøgning sendes elektronisk til: 
ansoegning@sejergaardsskolen.dk

Læs mere på www.sejergaardsskolen.dk

Sejergaardsskolen er beliggende centralt i Tølløse og meget tæt 
på togstationen.

vi søger tre dygtige og engagerede lærere
Én lærer til afdelingen 0. - 4. klasse (Primært dansk, idræt og historie). 
To lærere til afdelingen 5. - 9. klasse (Én primært med matematik, biologi og geografi samt én primært med dansk, idræt, 
kristendom og historie).

Sejergaardsskolen
Sejergårdsvej 2

4340 Tølløse
Tlf.: 59 18 51 24

www.sejergaardsskolen.dk
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 Lærerstillinger 

Har du en friluftsvejlederuddannelse eller tilsvarende 
undervisningserfaring i friluftsliv?

Har du et højt niveau i matematik og kan udfordre elever i 10. 
klasse?

Har du lyst og evner til at indgå i et forpligtende kollegialt 
samarbejde om tematisk, livsoplysende danskundervisning?

Kan du undervise i engelsk, havebrug eller i andre fag vi har 
eller burde have på Baunehøj?

Baunehøj Efterskole søger 2 uddannede efterskolelærere, der 
kan brænde igennem i både boglige fag og i efterskolelivets 
praktiske og sociale dimensioner.

Baunehøj Efterskole er en naturskøn, grundtvigsk efterskole 
med 100 elever på 10. klasses niveau. Vi er meget stolte af 
vores skole, som er kendetegnet ved tillidsfulde relationer og 
god kommunikation mellem medarbejdere og elever. Skolen 
lægger vægt på, at det som er rigtigt, ikke nødvendigvis også 
er moderigtigt, og vi er ikke bange for at blive opfattet som 
modkultur.

For yderligere oplysninger og aftale om besøg på skolen 
kontaktes forstander Ulrik Goos Iversen på 47530023. 
Ansøgning med CV og referencer sendes til ug@baunehoej.
dk senest onsdag den 13. maj 2015. Samtaler gennemføres 
i uge 22. Løn - og ansættelsesvilkår sker efter gældende 
overenskomst mellem LC og Finansministeriet. Læs mere om 
skolen på baunehoej.dk.

Baunehøj Efterskole
søger 2 lærere

E F T E R S K O L E

Læs mere om skolerne og stillingerne på 
www.efterskole.nu og www.vhfe.dk
 
Løn og ansættelse efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC.
 
Yderligere oplysninger fås ved forstander Henrik Dahl,  
tlf. 58 85 91 00. Ansøgningsfrist d. 30. april på hd@vhfe.dk

Efterskolelærer til fransk 
Timelærer eller evt. deltidslærer til vores kommende 
franskhold. Kan evt. kombineres med de andre stillinger.

Efterskolelærer til matematik og masser idræt 
Udover matematik i 10. klasse kan stikordene være løb, 
crossfit, fitness og personlige udfordringer.

Friskolelærer til fysik/kemi, geo og bio
Vi søger en dygtig og engageret lærer til fysik/kemi, 
biologi, geografi og evt. andre fag.

Vinde Helsingevej 41 •  4281 Gørlev  •  Tlf.: 58 85 91 00  •  kontor@vhfe.dk

Borup Skole søger lærere                
 
2-4 nye lærere søges

Har du lyst til at arbejde på en skole, hvor

- de faglige ambitioner er høje  
- udvikling og nytænkning er værdsat
- der er respekt om lærerens arbejde

Så er Borup Skole måske noget for dig!

Vi får flere elever (klasser), og vi er begyndt på 
et generationsskifte. Derfor søger vi 2 -4 nye 
lærere til næste skoleår.

Ansøgningsfrist: 30. april 2015, kl. 12.00

Læs hele stillingsopslaget og søg online på  
www.koege.dk/job
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 Lærerstillinger 

S l E l S  SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND

Sportsefterskolen Sjælsølund S/E/S 
søger 2 nye lærere og en barselsvikar 
pr. 1. august 2015.
Sportsefterskolen Sjælsølund S/E/S har 130 elever 
fordelt på 9. og 10. klassetrin. Vi tilbyder linjeunder-
visning i fodbold, ski, adventure, ridesport, golf og 
dans. Efterskolen ligger natursmukt på landet lige 
udenfor Hørsholm ca. 20 km nord for København.

S/E/S rummer på alle sportslinjer både elite- og bred-
deelever. Som linjelærer skal du derfor kunne under-
vise på allerhøjeste niveau, og samtidig kunne få den 
mere almene udøver med (læs mere om linjer og ef-
terskolen her: www.sjaelsoelund.dk).

S/E/S er inde i en rivende udvikling som har medført 
en stor elevefterspørgsel. Vi søger til det kommende 
skoleår 2 lærere og en barselsvikar, der kan gå ind 
i vores unge og dynamiske lærerkollegie. Vi mangler 
derfor at få dækket en række fag, som kan kombineres 
med andre fagkombinationer. Du skal kunne undervise 
i et eller flere af nedenstående fag:

• Engelsk • Matematik • Dansk • Fodboldlinjen

Som engelsklærer skal du kunne undervise i engelsk 
på højt niveau og være tovholder for implementerin-
gen af vores nye Cambridgeklasse.

Fælles for alle stillinger er, at man som udgangspunkt 
skal være linjefagsuddannet i de fag vi efterspørger og 
være indstillet på at føre eleverne op til de relevante 
prøver på folkeskoleniveau eller andet. Desuden skal 
ansøgerne have en sportslig profil. Ansøgerne skal 
være indstillet på at tage del i alle dele af efterskole-
livet som bl.a. tilsyn og vagter i weekender og om af-
tenen. Desuden skal man være indstillet på at deltage 
i udenlandsrejser. 

Løn- og ansættelsesvilkår: Ansættelse sker efter over-
enskomst mellem LC og Finansministeriet.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 17. maj. Ansøgningen 
sendes pr. mail til efterskole@sjaelsoelund.dk. 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 21-22. 

Yderligere informationer kan fås hos forstander Peter 
Bruhn Jepsen eller viceforstander Jens Nissen på tlf. 
45 86 09 16.

Sportsefterskolen Sjælsølund
Sømærket 3 • 2970 Hørsholm • www.sjaelsoelund.dk

I Kriminalforsorgen tilbyder vi dig en højt profileret arbejdsplads, hvor de rette kom-
petencer er afgørende for succes. Du får et medansvar for at løfte vores unikke sam-
fundsopgave: At fuldbyrde domstolenes domme og samtidig støtte og motivere de 
dømte til et liv uden kriminalitet. Er du blandt de få, der mestrer balancen mellem 
det hårde og det bløde, er du måske en af os. rettestøbning.dk

Fængselslærer til 
StatSfængSlet ved HorSerød 
Kriminalforsorgen Hovedstaden søger en fængselslærer 37 timer 
ugentlig til Statsfængslet ved Horserød pr. 1. juli eventuelt den 
1. august 2015.

Om jobbet 
Vi søger en lærer, der kan undervise i flere af følgende fag: AVU 
engelsk, AVU samfundsfag, AVU dansk og AVU naturvidenskab. 
Derudover indeholder stillingen uddannelsesvejledning og motivering 
af klienter til at uddanne sig og dermed bedre muligheden for en krimi-
nalitetsfri tilværelse, sagsbehandling i tæt samarbejde med fængslets 
øvrige faggrupper i forbindelse med klienters uddannelsesplaner. 

Statsfængslet ved Horserød er et åbent fængsel med 221 indsatte. 
Skolen i fængslet er en lille skole med 30 - 35 kursister. Vi er en 
afdeling af VUC Kriminalforsorgen og har undervisning i fagene FVU 
læsning, FVU matematik, AVU dansk, matematik, engelsk, samfunds-
fag og naturvidenskab. Skolen leverer også undervisning til Helsingør 
Arrest og Hillerød Arrest samt Horserød Arrest. Der er i øjeblikket fire 
fastansatte lærere, en uddannelsesvejleder, en skolesekretær og en 
uddannelsesleder. 

Vi følger ikke skolernes kalender og tilbyder derfor anden undervisning 
i sommerperioden, hvorfor du også må påregne at undervise der. Der 
må forventes en oplæringsperiode i forhold til sagsbehandling. 

Ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker i henhold til Finansministeriets cirkulære om organi-
sationsaftale for Fængselslærere m.fl. Arbejdspladsen er beliggende 
Esrumvej 367, 3000 Helsingør. 

Alle interesserede opfordres – uanset alder, køn, race, religion eller 
etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen. 

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2015 kl. 12.00.
læs det fulde stillingsopslag på www.rettestoebning.dk
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jobannoncer
    fra Lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Stillinger ved andre institutioner  Lærerstillinger 

 Specialstillinger 

Udviklings- 
konsulent

Greve Kommune søger en udviklingskonsulent, der kan 
drive vores ambitiøse 1:1 projekt.

I Greve Kommune har alle elever og ansatte iPads, som 
de flittigt bruger. Vi søger den rette konsulent, der kan 
 drive de pædagogiske, didaktiske og læringsmæssige 
områder. 

Hvis du samtidig har erfaring med projektledelse og arbej-
det med almindelige konsulentopgaver inden for dagtil-
bud og skoler, så er det måske lige dig vi mangler.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Jurist til 
Center for 

Byråd & Ledelse
Vil du være med til at styrke Greve Kommunes udvik-
ling og topledelsens arbejde - så har vi jobbet for dig.

Som jurist i Strategi & Ledelse skal du yde råd og vej-
lidning til kommunens politiske og administrative top-
ledelse, herunder kvalitetssikre de juridiske aspekter i 
den politiske betjening af Byrådet og de stående ud-
valg.

Du skal desuden rådgive bredt i organisationen i for-
hold til juridiske spørgsmål på blandt andet udbuds-
området, ved køb og salg af fast ejendom, forpagtning 
og udlejning.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og 
medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

Dansklærer 
Landbrugsskolen Sjælland i Høng søger en 
dansklærer til undervisning på erhvervs-
uddannelserne.

Vi er en del af Roskilde Tekniske Skole, og 
har 30 ansatte og 200 elever i alderen 16-25 år 
med fokus rettet mod landbruget. Skolen er 
en kostskole.  75 % af eleverne bor på skolen.

Se stillingsopslaget på www.rts.dk/job.
Ansøgningsfrist 1. maj 2015. 

Roskilde Tekniske Skole har 450 medarbejdere,  
udbyder erhvervsuddannelser, kurser og htx til  
3500 årselever og har en omsætning på 375 mio. kr.
Læs om skolen, vores værdigrundlag og personale- 
politik på www.rts.dk.

Roskilde Tekniske Skole 
Postboks 132 • Pulsen 10 • 4000 Roskilde 
Telefon 46 300 400 • www.rts.dk

Roskilde
Tekniske
Skole

I forbindelse med etableringen af en fælles 
folkekirkelig skoletjeneste i Kalundborg og 
Slagelse provstier søger vi en læreruddannet 
medarbejder med kristendom som linjefag eller 
tilsvarende. 

Vi søger en medarbejder til en nyoprettet 
stilling på fuld tid (37 timer) med tiltrædelse 
snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Du skal sammen med skoletjenestens anden 
konsulent udvikle og dække skoletjenesten i 
Kalundborg og Slagelse provstier. Se yderligere 
på www.kalundborgprovsti.dk 

Konsulent søges til sKole-
kirketjenesten i kalundborg 
og slagelse provstier

Skole-kirketjeneSten  
i kalundborg og 
SlagelSe provStier

Skole-kirketjeneSten  
i kalundborg og 
SlagelSe provStier

kirstine Seligmanns Skole, Vejle kommune

Leder for indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 30/04/15

Net-nr. 15568

Maribo Skole, borgerskoleafdelingen, Lolland kommune

Maribo Skole søger afdelingsskoleleder

§ ansøgningsfristen er den 06/05/15

Net-nr. 15620
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dansk Skoleforening for Sydslesvig

Fire skoleledere og to viceskoleledere

§ ansøgningsfristen er den 27/04/15

Net-nr. 15554

roskilde kommune

Læsekonsulent til 0-16-års området

§ ansøgningsfristen er den 30/04/15

Net-nr. 15573

Center for Specialundervisning, CSU Holbæk, Holbæk kommune

Speciallærer/ordblindelærer

§ ansøgningsfristen er den 24/04/15

Net-nr. 15582

fredericia realskole, fredericia kommune

K4N DU 1NT3GR3R3 MA73MA71K?

§ ansøgningsfristen er den 04/05/15

Net-nr. 15629

kirstine Seligmanns Skole, Vejle kommune

2 lærere

§ ansøgningsfristen er den 28/04/15

Net-nr. 15569

favrskov kommune

Lærer til Favrskov Kommunes folkeskoler

§ ansøgningsfristen er den 29/04/15

Net-nr. 15558

Østhimmerlands Ungdomsskole, rebild kommune

Musiklærer søges til musikskabende linje

§ ansøgningsfristen er den 05/05/15

Net-nr. 15549

Holmegårdsskolen, Hvidovre kommune

Fire lærere pr. 1. august 2015  

§ ansøgningsfristen er den 07/05/15

Net-nr. 15625

amager Lille Skole, københavns kommune

Amager Lille Skole søger to lærere

§ ansøgningsfristen er den 07/05/15

Net-nr. 15618

Copenhagen International School, Gentofte kommune

Dansklærer søges til 6.-8. klassetrin

§ ansøgningsfristen er den 24/04/15

Net-nr. 15616

drosthuset dyssegaarden, fredensborg kommune

Dyssegården søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 27/04/15

Net-nr. 14521

Skolecenteret, egedal kommune

Lærer til læsekompetencecenteret

§ ansøgningsfristen er den 04/05/15

Net-nr. 15575

as friskole, Hedensted kommune

As Friskole søger lærer pr. 1. august

§ ansøgningsfristen er den 08/05/15

Net-nr. 15603

faaborg-Midtfyn kommune

Skolekonsulent søges

§ ansøgningsfristen er den 18/05/15

Net-nr. 15 639

frydenhøjskolen, Hvidovre kommune

Danmarks bedste lærere

§ ansøgningsfristen er den 03/05/15

Net-nr. 15627

Højvangskolen, Horsens kommune

Lærerstilling på Højvangskolen i Horsens

§ ansøgningsfristen er den 23/04/15

Net-nr. 15608

danehofskolen, Nyborg kommune

Skoleleder til Danehofskolen

§ ansøgningsfristen er den 26/04/15

Net-nr. 15578

rønde Privatskole, Syddjurs kommune

Skoleleder til Rønde Privatskole

§ ansøgningsfristen er den 01/05/15

Net-nr. 15583
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Skolen ved Sorte Hest, københavns kommune

En lærer søges til Skolen ved Sorte Hest

§ ansøgningsfristen er den 06/05/15

Net-nr. 14455

Idrætsefterskolen klintsøgaard, odsherred kommune

Gymnastiklærer

§ ansøgningsfristen er den 03/05/15

Net-nr. 15599

billums Privatskole, Lyngby-Taarbæk kommune

Lærer til samfundsfag og dansk i udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 08/05/15

Net-nr. 15617

Nørre fælled Skole, københavns kommune

Lærere til Nørre Fælled Skole

§ ansøgningsfristen er den 04/05/15

Net-nr. 15619

Lundehusskolen, københavns kommune

Lærere inden for autismeområdet 

§ ansøgningsfristen er den 06/05/15

Net-nr. 15628

Tagensbo Skole, københavns kommune

Lærere med ude- og madskoleprofil

§ ansøgningsfristen er den 27/04/15

Net-nr. 15623

applia apS, københavns kommune

Lærere (redaktør)

§ ansøgningsfristen er den 26/04/15

Net-nr. 15626

Copenhagen Study Center, rudersdal kommune

Lærerstillinger

§ ansøgningsfristen er den 01/05/15

Net-nr. 15602

rønnebæk Skole, Næstved kommune

Naturfagslærer til Rønnebæk Skole

§ ansøgningsfristen er den 29/04/15

Net-nr. 15630

rungsted Skole, Hørsholm kommune

Lærere til det kommende skoleår

§ ansøgningsfristen er den 27/04/15

Net-nr. 15624

Sjælsøskolen, rudersdal kommune

Lærer til mellemtrinnet (genopslag)

§ ansøgningsfristen er den 24/04/15

Net-nr. 15604

Stenløse Privatskole, egedal kommune

2 tysklærere fra august 2015

§ ansøgningsfristen er den 24/04/15

Net-nr. 15586

Pædagogisk Udviklingscenter, rødovre kommune

Udviklingskonsulent – børn og unge 

§ ansøgningsfristen er den 27/04/15

Net-nr. 15607

Pædagogisk Udviklingscenter, rødovre kommune

Udviklingskonsulent – tospr. børn og unge 

§ ansøgningsfristen er den 27/04/15

Net-nr. 15606

dafolo a/S, københavns kommune

Forlagsredaktør søges

§ ansøgningsfristen er den 30/04/15

Net-nr. 14535

Samsø efterskole, Samsø kommune

Barselsvikar til matematik og dansk

§ ansøgningsfristen er den 08/05/15

Net-nr. 15 641

Samsø efterskole, Samsø kommune

Underviser til fysik og matematik

§ ansøgningsfristen er den 08/05/15

Net-nr. 15 640

rønne Privatskole, bornholms kommune

Rønne Privatskole søger 4 lærere

§ ansøgningsfristen er den 30/04/15

Net-nr. 15 638
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naturferie, gudenådalen, 
kano, fiskeret
feriehus m. gæstehus, 
også fint til familietræf, 
evt. camping, 7 soveplad-
ser, bålplads, legeplads, 
husdyr/aftale.
telefon: 26702665 
123hjemmeside.dk/feriehus-
gudenaaen

oplev Krakow - 
lejlighed i centrum
lys lejlighed i stille gade 
i dejlig by. 2 stuer, 6 so-
vepl., fra 200 kr/dag. Bil-
ligfly fra kbh. www.kra-
kowcity.dk
telefon: 59471766 
www.krakowcity.dk

Vesterhavet - limfjorden 
- nationalpark thy
nyt sommerhus på na-
turgrund. 6 senge i tre 
værelser + gæsteanneks 
med 2 senge. Internet og 
alle bekvemmeligheder.
telefon: 40104169

Mols Bjerge
stort arkitekttegnet hus 
med god beliggenhed ud-
lejes. se mere på: mols-
bjerge. 123hjemme-
side.dk 
telefon: 53710746 
molsbjerge.123hjemmeside.dk

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

Bondegårdsidyl 
på Vestfyn.
fereielejl. på 4-længet 
stråtækt bondegård udle-
jes i sommerferien. 3 km 
fra Assens med havn og 
strand.
telefon: 64 71 55 16 
www.kastanjegaarden.dk

limfjordens bedste 
udsigts hus
et af limfjordens bedst 
beliggende udsigts som-
merhus udlejes Huset er 
på 65 m2 med 4 senge-
pladser + hems 
telefon: 40596035

sommerferie i 
Kbh’s centrum
Charmerende, solrig 
2-værelses lejlighed, 
udsigt direkte til søer-
ne, vestvendt altan. Pris 
2950 kr. pr.uge.
telefon: 24447807

sverige – Halland, 
hyggeligt rødt træhus
100 km fra Helsingborg. 
skøn natur. 4 km til åen 
lagan. 20 min. gang 
til sø m. egen kano. kr. 
3900/uge, alt inkl.
telefon: 56820399 / 
31506048 

Første række ved 
Fuglsø strand på Mols 
Charmerende sommerhus 
med ro, enestående ud-
sigt og skøn sandstrand. 
Udlejes uge 26 samt 32-
34. 5000 kr. pr. uge 
telefon: 25574103 
sites.google.com/site/maa-
letmols/

Bornholm – 
sommerhusferie
ledige uger 27,28 og 29. 
skønne sommerhuse ved 
Balka strand eller sømar-
ken strand. Velholdte hu-
se med alle 
telefon: 56956044/60141600 
www.balkaferie.dk eller www.
fyrreskoven.dk

gualchos/andalusien
Charmerende byhus med 
internet samt  solterras-
se.Centralt beliggende i 
byen. stadig ledige uger i 
sommer.
telefon: 21 75 47 74 
www.gualchos.net/www.
sydspanien.eu

Fyrpasserens 
Villa i skagen.
smukt renoveret hus med 
2 separate lejligheder.  
www.fyrpasserens-villa.
dk  Ring til 61781041 el. 
40427853.
telefon: 40427853 
www.fyrpasserens-villa.dk 

småland-sverige 
charmerende og 
hyggeligt
Velholdt 100m2 hus i sko-
ven 500 m til sø. smukt 
område, 200 km fra Dk. 
5 sovepladser+ tremme-
seng. 3500/uge+el
telefon: 20829708 / 
56725482 
www.123hjemmeside.dk/ 
sverigeshus

lejlighed i Berlin, 
Prenzlauer Berg.
2 værelses lejlighed med 
altan udlejes. http://sites.
google.com/site/berlin-
prenzlauerberg/ eller ring 
25671484
telefon: 25671484 
sites.google.com/site/berlin-
prenzlauerberg/

idyllisk og bilfri græsk 
ø, skøn udsigt
feriebolig udlejes på 
smukke og afstressende 
Hydra, 1½ times sejlads 
fra Athen. kontakt Mette 
og Ioannis Roussis
telefon: 22820434 
www.villahydra.dk 

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

spahus Fjellerup strand
Veludstyret 90m2, 5(6) 
pers., 250m fra børne-
venlig sandstrand. Udl. 
uge 27-32. Ingen dyr.
telefon: 86153160

sommerferie Humleby 
Kbh. V carlsberg
Charmerende byggefor-
eningshus ved med have. 
Udlejes uge 28, 29, 30, 
31. Pris: 4000 kr. pr. uge 
lørdag-lørdag
telefon: 23259535

se fugletræk midt i 
nationalpark Vadehavet.
lej en bevaringsværdig, 
restaureret marskgård i 
Tøndermarsken og oplev 
ro, fred og natur. 
telefon: 25305891/21416151 
www.marskgaard.dk

sommerhus nær ebeltoft
lille sommerhus med 
2x2 sovepl. Indheget 
grund til dyr samt separat 
kattegård.
telefon: 24814740 
www.sommerdjurs.dk

KiKHaVn nordsjælland 
ved Kattegat
Hyggeligt velindrettet 
sommerhus til 4 natur-
grund, bålplads, cykler, 
carport, idyllisk på lukket 
vej. Uge 4200kr
telefon: 51922302

sydlangeland - Klise nor
Hyggeligt stråtækt hus 
på 86 m2. Udsigt over 
det fredede klise nor med 
med vilde heste. 
telefon: 62561841 / 30491751 
www.vesteregn.dk

Provencevilla - 
middelhavsudsigt
la londe. enestående 
smuk beliggenhed. Alle 
faciliteter. Velfungerende 
bolig. Alle oplysninger
telefon: 5573 8131 
www.provence-valcros.dk

lejlighed/værelse 
søges i København
Min datter,sofie, på 21 år 
søger et sted at bo i kBH 
fra d.1/6-15. Hun læser 
på Blågård. se mere på 
folkeskolen.dk
telefon: 60255406

Ferie i hjertet af 
København
4-værelses lejlighed på 
Vesterbro. 8 minutters 
gang fra Tivoli udlejes i 
uge 30. Pris: 3500 kr.
telefon: 22362105

Møn - Ulvshale strand, 
tæt ved stege
strand og skov, 6 so-
vepladser, stor have, 2 
terrasser. »Ægte« men 
moderne sommerhus. 
3500,- pr. uge alt inkl.
telefon: 60101035

Forår / sommer 
i småland
200 km. fra Helsingborg. 
6 km. fra Isaberg. Bade-
sø og nissanfloden 500 
m. 81 m2. 6 sovepladser 
3000 kr. pr uge
telefon: 88193325 / 61607624 
lommebergsvaegen2.tumblr.com

Billig lejlighed lejes 
fra uge 27 til uge 33
Hyggelig og lys 3 væ-
relses lejlighed lejes ud i 
ugerne 27 til uge 33, 4 
sovepladser. Pris 2600 kr 
for en uge.
telefon: 60636800

skønt hus i sydfrankrig
Ved foden af Pyrenæ-
erne og tæt på Middel-
havet ligger vores dejlige 
hus, der er ledigt i som-
merferien.
telefon: 24231925 
www.ille-sur-tet.dk

als - nær Universe
8 pers.feriebolig på 
150m2 ved nordborg ud-
lejes. se egnens mange 
aktivitetsmuligheder på 
hjemmesiden.
telefon: 74451366 
www.cvc.dk/ferie

Udsigt i odsherred    
sommerhus med meget 
flot udsigt, ugenert belig-
gende i det naturskønne 
odsherred tæt på børne-
venlig badestrand.
telefon: 30249461 
ring for webside

tæt på Bella roma
Dette fantastiske 1500 
tals hus ligger i skøn 
autentisk landsby med 
mange handlende. Der er 
plads til 6 personer.
telefon: +45 60226802 
casanorma.com

sommerferie på 
Frederiksberg
lejlighed på  frederiks-
berg 150 kvm. lejes ud 
i uge 29,30, 31 samt 
15.07-18.07. se fuld an-
nonce på nettet.
telefon: 2276817

oase i yderste klit, 30 
m fra Vesterhavet
naturskønt område, 
70m2, 5 sengepladser, 
nyt køkken m. opv.mask. 
3 solterrasser. Tæt på 
golf, udlejes billigt.
telefon: 31361520

klik din annonce ind, når det passer dig – folkeskolen.
dk er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive 
moms – betal med kort. se priser på folkeskolen.dk

Annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på 
folkeskolen.dk 
 
Ansvarsfraskrivelse
Aftaler indgået mellem annoncører og læsere via fagbladet folkeskolens 
Bazar og på folkeskolen.dk/bazar er et direkte mellemværende mellem 
annoncøren og kunden, som vælger at respondere på annoncen. 
folkeskolen, Danmarks lærerforening og Media-Partners kan ikke 
drages til ansvar for de annoncer, der er indrykket i Bazar –  og vi 
kontrollerer ikke de annoncerede oplysninger.

bazar
    Ikke-koMMerCIeLLe aNNoNCer 

fra dLf-MedLeMMer
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rubrikannoncer
Marielyst nyere 
sommerhus 104 
m2 udlejes. 
150 m fra strand. 3 
soveværelser+hems. spa, 
sauna. Uge 21-25 5000 
kr./uge; øvrige 4000 kr. / 
uge excl. forbrug.
telefon: 29683190

Bjælkehus på Helgenæs
Dejligt sommerhus med 
hav-vue. seks soveplad-
ser, tre soverum, børne-
venligt, store terrasser og 
skøn bålplads.
telefon: 24412294 
www.bahnweb.dk

Ferielejlighed København 
islands Brygge
lejl. i hjertet af det gam-
le Islands Brygge. Privat 
sydvendt altan. Gratis P. 
Perfekt til par. 75 m2, 1 
uge: 3200
telefon: 31411791

Hyggeligt sommerhus 
100 meter fra Vesterhavet
skønt sommerhus ved 
Tranum strand med 6 
sengepladser + mulighed 
for at tilleje anneks med 2 
ekstra sengepladser. 
telefon: 29865430 
www.perhyttel.dk

lejlighed i det 
naturskønne 
søllerød Park
lejligheden er placeret i 
meget naturskønne om-
givelser i børnevenligt 
område 35 min fra kBH 
centrum. 
telefon: 30249461 
ring for webside

estepona/Marbella, 
andalusien, spanien
Pga. afbud er vor 3 vær.
lej. til leje 1/7-10/7, 10 
dg/1uges pris. www.la-
fuente.dk. Til leje 2/8-
15/8, minus 10%.
telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

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

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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

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

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

Tag en snak med vores erfarne Belgien-eksperter - så er jeres 
skolerejse i de bedste hænder! Ring GRATIS på 8020 8870 
og få en snak om mulighederne og måske et godt tilbud på 
jeres skolerejse - også hvis I ikke rejser til Bruxelles.

Kirsten Kallesøe

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

SPÆNDENDE PROGRAM:
-EU parlamentariker for en dag 
-EU parlamentet
-Den Danske Kirke i Bruxelles 
-NATO hovedkvarteret
-Atomium og forlystelsesparken Bruparck 

 

BRUX
ELLES 
FRA 1.548,-

Louise Fog Kristensen

Top 3 faglige besøg i London:
•  Harrow School  •  Theater workshop 
•  Besøg i BBC Studios

1.865
pr. person
5 dg/4 nt.

LONDON
 FLY fra kr.

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

Dit personlige
rejsebureau

Kontakt Lone på tlf: 46 91 02 59
lope@benns.dk
www.benns.dk

Madrid, fly, 5 dg/4 nt ........................... fra kr.  2.190,-
Paris, fly, 5 dg/4 nt .................................. fra kr.  1.975,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt .......................  fra kr.  795,-
Athen, fly , 5 dg/4 nt ............................... fra kr.  2.295,-
Wien, fly, 5 dg/4 nt ................................... fra kr.  1.880,-
Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer

og start egen køreskole
Velegnet deltidsjob

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

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

 Prag, Berlin, Paris, London
Biathlon Norge, lejrskole Norge
Kano Sverige.
Vi har gode tilbud! - forhør nærmere!
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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.

En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark.

Se mere på sinatur.dk

Hotel Sixtus

Hotel Gl. Avernæs

Hotel Storebælt

Hotel Frederiksdal

Hotel Haraldskær 

Hotel Skarrildhus

DLF Deal bestående af: 
(ved minimum 2 overnatninger) 

· 2 x morgenbuffet
· 2 x 2-retters menu, grill eller buffet

Pr. person pr. døgn fra 575,-

Bookes direkte hos hotellerne og gerne per mail. Afregning ved afrejse. 
DLF medlemsnummer opgives ved reservation. Forbehold for udsolgte dage. 
Oplys du har set annoncen i Folkeskolen, når du booker.  

Tilbuddet er gældende fra 1. juni til og med 15. august 2015.

Kontakt Sinatur hotellerne for andre DLF tilbud.

(Tillæg på 100,- pr. person pr. døgn på 
Hotel Sixtus og Hotel Haraldskær)

DLF SOMMER DEAL  
- kun for medlemmer

Forslag til studiebesøg i Prag: 
• Besøg i Theresienstadt • Besøg på Skoda bilfabrikken
• foredrag med tidl. ansat ved den danske ambassade

STUDIEREJSE TIL
PRAG
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  1.525,-

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk
www.kilroy.dk

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .
Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt  nu fra Billund fra kr.  1.980,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt  ................ fra kr.  2.040,-
Bruxelles, egen bus, 5 dg/3 nt  ........ fra kr.  1.490,-
Budapest, egen bus, 6 dg/3 nt  ....... fra kr.  1.570,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt  ......................... fra kr.  1.990,-

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

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

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg  
info@berlinspecialisten.dk • Tlf. 8646 1060 

www.berlinspecialisten.dk

Folkeskolen 59x30.indd   1 18-12-2014   09:38:41
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt 
fremmøde i a-kassens kontakttid. 

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.  
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Esbjerg
Skolegade 81, 3. 
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1. 
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

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

151.000 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. 9  20. april 24. april 7. maj
folkeskolen nr. 10  4. maj 8. maj 21. maj
folkeskolen nr. 11  18. maj 25. maj 4. juni
folkeskolen nr. 12  2. juni 9. juni 18. juni

»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.

132. 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
Anette solgaard, ans@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Mie Borggreen Winther 
mbw@dlf.org 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2014: 82.799  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2014 er  
151.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
engelsk, ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

forsidefoto: kristian Granquist

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Bo holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

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

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

1.-4. klasse * Dansk, natur/teknologi og tværfagligt * 30 elevbøger * 2 lærervejledninger  
Tematiske film fra DR og Danida * Masser af opgaver på app, på web og i klassen

Ta’ på faglig opdagelse i Nepal
Spændende ny fortælling af Kim Langer er den røde tråd i tre skalérbare forløb. 
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Tilpasset de nye Fælles Mål.

INTROPRIS I FORÅRET 249 kr. Bestil nu på u-landskalender.dk

A
n

n
o

n
c

e

F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e
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Redaktionen anbefaleR også side 26: 

skolenedlæggelse bliveR dyRt i hjøRRing

Antorini gled i lockouten

læReRnes
Faldne

stjerne 8.a
Arbejder med  
tryg skolevej
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L æ s  s i d e  6
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Men ... kommer der 
ikke snart nogle flere 
helligdage? 

»Der er intet så fest-
ligt som en gudstje-
neste, hvor alle synger 
med«, er konfirmati-
onspræst alene om at 
mene.

kritisk kommentar 
i kommentarfelt over-
raskende nuanceret 
og stilfærdig.

Konfirmands blå 
mandag mere sådan 
… opkastfarvet.

Lærer med yoyo-
vægt har også yoyo-
humør.

a l t  f o r  k o r t e 
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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.

Nogle børn klarer sig  
bedre end andre børn

Når man skal begå sig i en 
global verden, er det i sti-
gende grad vigtigt at kunne 
beherske leg, kreativitet og 
musiske aktiviteter – det 
kan blandt andet styrke ens 
opmærksomhed og sociale 
kompetencer. Derfor læg-
ger et nyt udspil nu op til, at 
man indfører leg allerede fra 
folkeskolens 1. klasse. 
     »Samtidig med at bør-
nene lærer at læse og skri-
ve, skal legen også leges 

ind«, siger en pædagogisk 
ekspert. »Vi ved, at børn 
ofte lader sig afskrække af 
de mange regler, strukturer 
og systemer, der findes i 
lege. Derfor er det vigtigt, 
at eleverne tidligt kastes 
ud i det – de behøver ikke 
at lege korrekt fra starten. 
På sigt forestiller vi os, at 
legen bliver en lige så na-
turlig del af indskolingsele-
vernes dagligdag som for 
eksempel engelsk«.

Der er forskel på, hvor godt børn klarer sig i skolen. Det fremgår af … 
jamen altså, virkelig mange undersøgelser. Flere af dem når frem til, 
at det kan være udslagsgivende, om man er dreng eller pige. Man-
ge viser, at den enkelte elevs sociale og kulturelle baggrund spiller 
en rolle. Anbragte børn eller elever, der bruger tabletcomputere, kla-
rer sig åbenbart også dårligere. Eller hvis de har mange vikarer. 
     Så er der også undersøgelser, der når frem til, at det har betyd-
ning, hvor i landet skolen ligger. Og om den er stor eller lille. Alt i 
alt ser det ikke alt for godt ud, hvis man er en dreng med anden 
etnisk baggrund, eventuelt med en diagnose, opvokset i dårligt 
indeklima hos traumatiserede forældre med usikre danskkund-
skaber. Men også her er der undtagelser.

Så kan de lærer det / 80

Leg skaL  
Leges ind

E k s p E r t : Bøger, film, web, app og masser af faglige og kreative opgaver: Kim Langer har skrevet årets 
spændende fortælling, “Det tredje øje”, som følger en dreng og en pige i de fjerneste bjergom-
råder i Nepal og i storbyen Kathmandu – og deres mystiske amulet. Bogen rummer også nepa-
lesiske fabler, flotte fotos og meget faktastof. Du får tre forløb – et litteraturfagligt, et natur/
teknologi og et tværfagligt. Du får et tematisk website og iPad-app, hvor eleverne kan opleve, 
researche og skabe flotte fotohistorier om børns levevilkår i Nepal, om natur/miljø og om for-
skellen på at leve i bjergene, i storbyen eller i det frodige lavland.

•  Dansk, natur/teknologi og tværfaglige temauger
•  Tilpasset de Forenklede Fælles Mål for 1.-4. klasse
•  Elevweb med fakta og elevproduktion
•  Tre engagerende forløb med varierede opgaver
•  Lærerweb med opgaver, film og fotobank
•  Temafilm fra DR, CARE Danmark og Danida
•  Madopskrifter, kreativitet, leg og bevægelse
•  Gratis app, så eleverne også kan arbejde på iPad
•  Lydbøger og oplæsning af tekster på websitet
•  Differentieret læsning: fiktion, fakta og læselet
•  DR har Nepal-tema i efteråret på Ramasjang og Ultra.

 BESTIL KLASSESÆT NU
www.u-landskalender.dk

30 store elevbøger og 2 trykte lærervejledninger

LÆRERVEJLEDNING

KIM LANGER

FLOT FAGLIG REJSE I HIMALAYA, STORBYEN OG LAVLANDET

Intropris nu 249 kr.
 NB: pris inkl. levering - ved bestilling inden 1. juli

CARE Danmark tilbyder 150 gratis foredrag med 
fortælling, musik og ting fra Nepal til skoler, der kører 
undervisningsforløbet. Udbydes som ”først-til-mølle”. 
U-landskalenderen støtter i år CAREs arbejde for bedre 
ernæring og uddannelse til bjergbørnene i Nepal.

Lærerne siger: “Fantastisk materiale” • “Gennemarbejdet, fyldt 
med idéer, lige til at gå til” • “Anbefaler det til alle jeg kender!” 
“Fungerede supergodt” • “Stort engagement”
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