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Signe Kløve Dreyer er 
parat til at gå på gaden 
for en arbejdstidsaftale. 
Præcis som i 2013.
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Manglende inspiration?
Prøv naturen

Spor i Landskabet gør det nemt at flytte undervisningen udenfor.
Etablér en natursti i lokalområdet med eleverne og skab en attraktiv 

platform for undervisning udendørs. Styrk klassens sammenhold og brug 
naturen aktivt i f.eks. biologi, geografi og fysik/kemi. Vi bidrager med 

god energi, gratis materialer, koordinering og rådgivning. 

Vil du 
vide mere?

Kontakt Kirsten på
33394000 eller

spor@lf.dk

spor.dk
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Det er ingen skam 
at blive klogere Elever og konflikt

»Mange børn har en op-
fattelse af, at de voksne 
kan løse alt. Det er de vant 
til, og derfor kan det være 
svært at forstå, at man 
her står med problemer, 
der ikke umiddelbart kan 
løses, og hvor det at finde 
et kompromis synes umu-
ligt. Jeg synes selv, at det 
var en udfordring at give 
en saglig redegørelse for 
det hele«.
Janus Neumann,  
samfundsfagslærer

»Udsigten til at miste den 
lejrskole, de havde glæ-
det sig til i flere år – men 
som desværre er plan-
lagt til at starte den 23. 
april – ramte dem som en 
forhammer. Selv om mit 
lærerhjerte blødte i medli-
denhed, vidste jeg, at det 
her var nødvendigt for at 
ruske alvoren ind i dem«.
Maria Roneklindt,  
engelsklærer

»Jeg kunne godt tænke 
mig, at skolen har fokus 
på den gode undervis-
ning og så vidt muligt 
skåner børnene for ’alvo-
ren’ i alt dette her. De er 
de største tabere, når alt 
kommer til alt«.
Annette Lind,  
folkeskoleforælder

»Set i bakspejlet skulle man ikke have haft lov 409, og hele reformen burde 
ikke være blevet rullet ud på alle skoler på en gang. Skolerne skulle selv have kunnet 
byde ind på, hvad de gerne ville have. Og så kunne man efter noget tid se, om det 
fungerede«.

Dette udsagn kommer overraskende nok fra en af de mest forbenede lærerbashere, 
offentligheden har set i mands minde, Niels Egelund, som i sin karrieres efterår nu har 
denne refleksion omkring indførelsen af folkeskolereformen.

Kommentaren kommer på baggrund af en undersøgelse, som Frie Skolers Lærer-
forenings medlemsmagasin har gennemført sammen med fagbladet Folkeskolen. Den 
viser, at de frie skoler frivilligt i ret stort omfang har indført elementer fra folkeskolere-
formen.

Så nu har Niels Egelund skiftet mening og indset, at det nok var gået meget bedre, 
hvis folkeskolereformen var rullet ud på samme måde. For i skoleverdenen er det den 
enkeltes engagement og fællesskabsfølelse, der driver værket. 

Man skal som bekendt altid glæde sig over en omvendt synder. Men om en lignende 
erkendelse nogensinde rammer embedsmændene i KL eller Moderniseringsstyrelsen, 
er nok et spinkelt håb. Måske skal der en ny generation til? Måske skal de nuværende 
bare blive ældre ligesom professor Egelund.

Også en del kommuner er blevet klogere siden 2013. 72 kommuner har indgået loka-
le aftaler eller forståelser om lærernes arbejdstid. Aftalerne er ganske vist af varierende 
kvalitet set med lærerøjne, men de er jo udtryk for, at kommunerne hellere vil samar-
bejde med lærerne end slås. Endda er der flere i den nye bestyrelse i KL, som har afta-
ler i deres egen kommune. Mon ikke det skyldes, at de får en bedre skole ud af det?

I Holbæk siger borgmesteren i hvert fald, at hun har indgået en aftale om forbere-
delsestid og 25 lektioner per uge, fordi hun prioriterer at passe på kommunens folke-
skoler, så de kan være forældrenes foretrukne valg!

Man skal have en højere statskundskabseksamen for at 
forstå, hvorfor disse eksempler ikke fører til, at samme 
kommuners interesseorganisation synes, det kunne være en 
god ide også at blive klogere og indgå en central aftale om 
arbejdstid med lærerne, så der kunne komme ro om folke-
skolen. 

De kunne jo lytte til De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkepartis Thu-
lesen Dahl, som offentligt har støttet, at der skal forhandles en aftale med 
lærerne. Eller til den meningsmåling, som siger, at flertallet af befolknin-
gen også synes, det er rimeligt, at lærerne får nogle 
aftalebaserede arbejdsvilkår.

Den opbakning er en stor fordel i for-
hold til i 2013. Lad os håbe og arbejde 
for, at det fortsætter på den måde. 
For det er åbenbart kun den offent-
lige mening og frygten for at tabe 
et valg, som kan presse arbejds-
giverne. 
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OK18:  
KLAR TIL  

KONFLIKT
For Aske Knudsen 

bliver det første gang, 
mens Signe Kløve 

Dreyer også var med 
under lockouten i 

2013. Begge lærere 
er – om nødvendigt 
– klar til at kæmpe 
for bedre arbejds-
vilkår for lærerne. 

OK18:  
ARBEJDSTID 

AFTALES LOKALT
Lærerne i Holbæk har 

en, og på Bornholm får 
de måske også snart 
en. Over hele landet 

lykkes det for kommu-
ner og lærerkredse at 
indgå lokale aftaler og 

forståelser om arbejds-
tiden.

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

MATEMATIKVURDERING
0.-3. KLASSE – BESTIL NU

Et værktøj til at vurdere elevernes kompetencer i mate-
matik i slutningen af 0. klasse. Afdækker elevernes kun-
nen bl.a. inden for følgende områder:

Et materiale til vurdering af elevernes matematiske for-
udsætninger i 1.-3. klasse, som tester eleverne i deres 
faglige evner inden for:

•  Talrækken og talrækker 
•  Antalsforståelse 
•  Talsymbol 
•  Talgenkendelse 

•  Addition og subtraktion 
•  Flest/færrest 
•  Mønstre og former 
•  Skrive tal og regnestykker

• Tal: titalssystem, decimal-
tal og brøker

• Regnestrategier: addition, 
subtraktion, multiplika-
tion, division og hverdags-
økonomi

• Algebra

• Geometri og måling: 
geometriske egenskaber, 
geometrisk tegning,  
placeringer og flytninger 
og måling

• Statistik og sandsynlig-
hed

Et godt udgangspunkt 
for at tilrettelægge  
matematikundervis-
ningen, så den tilgode-
ser den enkelte elev.

En videreførelse af 
Matematikvurdering  
0. klasse – også med 
digitalt scorings-
program.

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Opgaverne inden for hvert af de faglige områder  
svarer til kravene i forenklede Fælles Mål. 

Se priser og bestil på DPF.DK.

MED 
NORMER 

OG DIGITALT 
SCORINGS-
PROGRAM

BESØG 
STAND 46B PÅ 
SKOLEMESSEN
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»KL er den store skurk, og 
vi kommer lige bagefter«

Efter fire år i spidsen for  
skolelederne er Claus Hjortdal 

klar til at tage en tur til i  
formandsstolen – og de knubs,  

der følger med. 

Læseteater er godt 
for højtlæsningen

På Rønbækskolen uden 
for Aarhus er højtlæs-
ning blevet en leg med 

læseteater. Konkur-
rencen stiller flere krav 
til eleverne, der passer 

med danskundervisnin-
gens mål.

Slækker Fælles Mål 
på fagligheden?

Kravene til eleverne er  
lavere i de nye Fælles Mål,  

viser lektor Keld Skovmand i 
sin ph.d.-afhandling. Passer 

ikke, siger andre fageksperter,

14

De har taget  
det bedste fra  
reformen
Fri- og privatskolerne har håndplukket fra 
folkeskolereformen og indført de elementer, 
som efter deres mening giver en god skole. 

OK18
Signe er klar til kamp – igen ..................../  6

Askes første konflikt ................................../  8

Lokalt kan de godt blive enige ................./  12

Tema: Frie skoler
»Vi har friheden til at se meningen  
med reformen«............................................/  14
Folkeskolereformen har smittet  
af på de frie skoler ....................................../  18 

Forskere: En ros til skolereformen .........../  22

Folkeskolen.dk .................................../  24

Fælles mål
Forsker: Fælles Mål har sænket 
skolens faglige niveau .............................../  28
Fageksperter: 
Fælles Mål styrker fagligheden ................/  32 

Lærer til lærer
Kan mesterskab i pitching  
løfte fagligheden?  ...................................../  34 

Debat
Kronik .........................................................../  36 

DLF mener .................................................../  38 

Blogs ............................................................/  38

Læserbreve ................................................../  39

Skoleleder
Hjortdal: »Jeg er ikke en, andre  
skal bestemme over« ................................./  40

Fagligt netværk ................................./  44

Anmeldelser ........................................./  48

Personalia ............................................../  50

Ledige stillinger ................................/  50

Job & karriere....................................../  51 

Bazar ........................................................./  56

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

T E M A :  F R I E  S K O L E R

152173 p04-05_FS0618_Indhold.indd   5 16/03/18   16.00



6 /  F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 8

Iført den skriggule demonstrationsvest havde Signe Kløve Dreyer i 
det meste af april stået på gader og stræder og aktioneret, mens hun 
og kollegaerne var lockoutet. Men da hun endelig, på sin fødselsdag, 
måtte gå på arbejde igen, var det langtfra en festdag. »Det var virkelig 
deprimerende og desillusionerende. Stemningen på lærerværelset var 
helt nede under gulvbrædderne«, fortæller Signe Kløve Dreyer.

Fem år er gået, og nu er der igen udsigt til konflikt på det offentlige 
arbejdsmarked. Og selv om lockouten i 2013 stadig sidder i kroppen, er 
Signe Kløve Dreyer klar til måske at blive lockoutet igen.

»Vi kæmpede for en sag. Næsten dagligt var vi til forsamlinger og 
aktiviteter. Det var rigtig givende at møde andre lærere, som var i 
samme situation som jeg selv. Man kan vende argumenter og tale med 
lærere på andre skoler«, siger hun.

Selv om flere af Signe Kløve Dreyers kollegaer har udtrykt, at de vil 
føle sig til grin ved at stå med en gul vest igen, så er hun selv klar til at 
tage en tur mere i vejkanten og til demonstrationerne.

»Jeg bliver ikke træt af at gå i gule veste og demonstrere. Man bliver 
nødt til at konflikte, hvis man vil ændre noget. Men arbejdsgivernes 

våben er meget mere voldsomt, fordi det kommer til at ramme mange 
flere mennesker. De har valgt en meget konfrontatorisk linje«, siger 
hun, med henvisning til at KL har varslet lockout af alle landets lærere 
fra 10. april, mens DLF kun har varslet strejke for cirka 5.500 lærere.

Selvom 2013-konflikten formelt er et overstået kapitel, anser Signe 
Kløve Dreyer slet ikke konflikten som afsluttet. Faktisk tværtimod. 

»Det er helt surrealistisk, at vi skal konflikte igen. Men jeg ser ikke 
det her som en ny konflikt. Vi har jo ikke fået en arbejdstidsaftale. 
Konflikten er en kamp, der ikke er afsluttet. Det er afslutningen på det, 
der skete i 2013«, siger hun.

En illusion
Signe Kløve Dreyer er i dag ansat på Skolen på Islands Brygge i Køben-
havn, hvor hun underviser i håndværk og design, dansk, historie og 
idræt. Under lockouten i 2013 arbejdede hun på en skole i Vallensbæk, 
og hun husker tydeligt de mange konfliktaktiviteter, hun deltog i.

»Vi var mange, der syntes, at det var ret festligt. Når nu det ikke 
kunne være anderledes, så var det sjovt at forene sig, og der var man-
ge, der blev fagpolitisk engageret. Det var ikke længere kun Torden-
skjolds soldater, der stod ved de evige demonstrationer dag efter dag. 
Det var en kæmpe vækkelse for faget, at det kunne lykkes at samle så 
mange mennesker til kæmpestore demonstrationer«, mindes hun.

Signe Kløve Dreyer betegner sig selv som en af de soldater, der ofte 

TEKST MARTIN VITVED SCHÄFER

FOTO THOMAS ARNBO

SIGNE ER  
KLAR TIL  
KAMP  
– IGEN
Signe Kløve Dreyer stod i 25 dage 
og aktionerede, sidst lærerne var 
lockoutet. Flere af hendes kolleger er 
trætte af udsigten til en ny konflikt, 
men hun er klar til at kæmpe videre. 
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HVOR MANGE ER RAMT AF KONFLIKTEN?
5.516 lærere er af Danmarks Lærerforening (DLF) udvalgt til at 
skulle strejke fra 4. april. Fra den 10. april har KL varslet lock-
out af alle ansatte efter overenskomsten for lærere med flere i 
folkeskolen. Det gælder både lærere, børnehaveklasseledere og 
konsulenter uden ledelsesbeføjelser. Ved redaktionens slutning 
var det uafklaret, præcis hvilke specialklasser der er undtaget fra 
lockoutvarslet. Strejke og lockout træder i kraft, hvis ikke parterne 
når at blive enige i Forligsinstitutionen inden de varslede konflikt-
datoer.
 

MÅ JEG HOLDE FERIE?
Hvis der er aftalt og planlagt ferie til start, før eller senest samti-
dig med at konflikten begynder, kan man holde ferie som planlagt. 
Hvis man har ret til løn under ferien, vil der blive udbetalt normal 
løn. Men er ferien planlagt til at begynde, efter at en strejke eller 
lockout er iværksat, kan man ikke holde ferie. Dette gælder under 
alle omstændigheder, også selv om ferien tidligere er planlagt og 
aftalt med arbejdsgiveren. 
 

HVAD SKAL JEG LEVE AF UNDER  
KONFLIKTEN?
DLF-medlemmer, der kommer i strejke fra 4. april, og medlem-
mer, der bliver lockoutet fra 10. april, vil få mulighed for at optage 
et konfliktlån i Danmarks Lærerforening. »Alle kan låne, hvad der 
svarer til 846 kroner per arbejdsdag. Vi har besluttet en solida-
risk model, hvor alle bidrager ligeligt, for at konfliktmidlerne kan 
strække længst muligt«, oplyser Thomas Andreasen, formand for 
DLF’s arbejdsmiljø- og organisationsudvalg.
 

HVAD GØR JEG SOM LÆRERSTUDERENDE?
Lærerstuderende i praktik på en konfliktramt skole følger deres 
praktiklærer på skolen. Hvis praktiklæreren er omfattet af strejke 
eller lockout, er den studerende det derfor også. Det er Danmarks 
Lærerforening (DLF) og Lærerstuderendes Landskreds blevet 
enige om. Omvendt skal den studerende deltage i det normale 
praktikforløb på skolen, hvis praktiklæreren ikke er omfattet af 
konflikten.

Øverst på Signe Kløve 
Dreyers ønskeseddel står 
et loft over undervis-
ningstiden: »Vi har hele 
tiden efterlyst en tyde-
lighed om arbejdstiden, 
hvor der er et maksimalt 
antal timer, vi skal un-
dervise om ugen, regler 
for aftenarbejde og lejr-
skoler«.

Konflikt-ABC
DLF har en konflikt-ABC på sin 
hjemmeside, hvor du kan finde svar 
på en række spørgsmål: dlf.org/
loen-og-vilkaar/skjult_konflikt-
abc-oversigt.

er at finde på gaden til demonstrationer. Det gør hun, fordi hun tror 
på, at det kan ændre noget. 

»Jeg troede faktisk på, at vi kunne gøre en forskel. Jeg havde en 
illusion om, at sund fornuft ville hjælpe, og jeg tænkte, at det måtte 
være muligt at forklare regeringen og befolkningen, hvad det var, vi 
var oppe imod. Her var en sag, der var så soleklar, at folk da måtte 
kunne forstå det. Men det virkede overhovedet ikke. Tværtimod«.

Fleksibel og tydelig arbejdstidsaftale
En af de helt store knaster, der har ført til, at landet nu står over for en 
storkonflikt, er lærernes arbejdstid. Og det er også netop manglen på en ar-
bejdstidsaftale, der får Signe Kløve Dreyer til igen at trække i den gule vest.

»Jeg savner en arbejdstidsaftale, som er tydelig og giver fleksibili-
tet. Der er en større kynisme i dag, også omkring kvaliteten af under-
visningen. Tidligere kunne jeg aldrig finde på at vise en film, jeg ikke 
havde set, eller udlevere en roman, jeg ikke havde læst. Jeg skal jo 
være garant for, at det kan bruges i undervisningen. Men det gør jeg 
nu. Og jeg har ikke engang dårlig samvittighed, for hvornår skulle jeg 
nå at læse romanen eller se filmen?« 
mvs@folkeskolen.dk

Ved redaktionens slutning 16. marts klokken 12 forhandlede 
overenskomstparterne stadig i Forligsinstitutionen.
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gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

VIDSTE DU? 
Der ligger gratis ressourcer til det  

prøveforberedende arbejde på  

fagportalerne og på bogsystemernes  

websites. Se mere på:

FAGPORTALERNE 

religion.gyldendal.dk 

historie.gyldendal.dk 

samfundsfag.gyldendal.dk 

BOGSYSTEMERNE 

religionnu.gyldendal.dk 

livogreligion.gyldendal.dk 

historie3-9.gyldendal.dk 

samfundsfag8-9.gyldendal.dk

KULTUR OG KREATIVITET I KLASSEN

A
0

2
4

KULTURFAG OG PRAKTISK-MUSISKE FAG 

KULTURFAG  
8.-9. KLASSE
Gør dine elever fortrolige 
med prøven i historie, 
kristendomskundskab, 
og samfundsfag 
 
Bogen Klar til prøven giver ele-

verne overblik over kravene til 

den mundtlige prøve. Eleverne 

lærer, hvordan man arbejder 

undersøgende, metodisk og 

orienterende, og hvordan man 

mundtligt formidler faglige 

pointer fra undersøgelsen af en 

selvvalgt problemstilling.

PRAKTISK-MUSISKE FAG 0.-7. KLASSE
Bliv inspireret af det flotte og unikke indhold – lige til at bruge i din klasse  
 
De mange forløb er udarbejdet af erfarne undervisere, og du kan plukke og sammensætte, som det passer dig og 

din klasse. Samtidig har vi gjort det nemmere at eksperimentere, være innovativ, stimulere sanserne og lave faglige 

aktiviteter. Få et gratis prøvelogin på fagportaler.gyldendal.dk 

Billedkunst 1.-5. klasse
billedkunst.gyldendal.dk er klar til skolestart 2018

Musik 0.-6. klasse
Se mere på dansksangdigital.dk

SYNG
ABC FOTOGRAFI DRAGER

SKELETTERVI ARBEJDER

SPIL

DANS

LYT

I samarbejde med:

Bl.a. spændende  
samarbejde med:

Madkundskab 4.-7. klasse
Se mere på madkundskab.gyldendal.dk

Håndværk og design 4.-7. klasse
Se mere på håndværkogdesign.gyldendal.dk

I samarbejde med:

Se mere på  

klartilproevenikulturfag.gyldendal.dk

KLAR TIL 
SKOLESTART

2018
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aktiviteter. Få et gratis prøvelogin på fagportaler.gyldendal.dk 

Billedkunst 1.-5. klasse
billedkunst.gyldendal.dk er klar til skolestart 2018

Musik 0.-6. klasse
Se mere på dansksangdigital.dk

SYNG
ABC FOTOGRAFI DRAGER

SKELETTERVI ARBEJDER

SPIL

DANS

LYT

I samarbejde med:

Bl.a. spændende  
samarbejde med:

Madkundskab 4.-7. klasse
Se mere på madkundskab.gyldendal.dk

Håndværk og design 4.-7. klasse
Se mere på håndværkogdesign.gyldendal.dk

I samarbejde med:

Se mere på  

klartilproevenikulturfag.gyldendal.dk

KLAR TIL 
SKOLESTART

2018
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»Jeg er klar til at kæmpe. Bliver jeg lockoutet, 
vil jeg aktionere. Det føler jeg er min pligt«.

Aske Knudsen er 29 år og har været lærer 
på Engelsborgskolen i Lyngby-Taarbæk siden 
2016. Han tilhører den fjerdedel af lærerne i 
Danmarks Lærerforening, som endnu ikke på 
egen krop har mærket en konflikt som den i 
2013. Men han er klar til at give sit besyv med 
og om nødvendigt bruge sin fritid på at ak-
tionere. For Engelsborgskolen er ikke blandt 
de skoler, der er udtaget af DLF til at skulle 
strejke.

»Men bliver det en strejke, vil jeg med til 
demonstrationer«, siger Aske Knudsen, der 
underviser i dansk i en 5. klasse samt i biologi 
og idræt. 

Sammen med kollegaer på skolen har han 
spændt og bekymret fulgt med i de mange 
meldinger, der er kommet fra diverse medier 
om overenskomstforhandlingerne. Og han har 
hørt meget om konflikten i 2013 fra de kolle-
gaer på skolen, der dengang blev lockoutet.

Det handler om anstændighed
»Det handler om anstændighed, og jeg tror, at 
der denne gang blandt borgerne er lidt mere 
sympati for lærerne end i 2013. Jeg håber, 
at politikerne er klar over det, og at de ikke 
bare har lagt en plan på forhånd«, siger Aske 
Knudsen, der har brugt en del tid på at sætte 
sig ind i, hvad konflikten drejer sig om.

»Da der var konflikt i 2013, var det tidligt 
i min uddannelse. Vi hørte ikke så meget om 
det. Men pludselig skulle det hele rykkes rundt, 
og der blev strammet op med indgreb og ar-
bejdstidslov. Jeg tænkte dengang, om det virke-
lig var det, jeg ville ud til som lærer«, siger han.

Da han kom ud at arbejde som lærer efter 
konflikten i 2013, oplevede han blandt andet, 
at der kom mange ideer til undervisning 
og kurser fra kommunen, som lærerne blot 
skulle nikke ja til.

»Det er, som om man slet ikke lytter til 
lærerne fra politisk side«, siger Aske Knudsen 
og tilføjer: »Denne gang er konflikten meget 
tættere på mig, og jeg synes, det er vigtigt at 
være med i en fagforening, så vi kan stå sam-
men om at få indgået nogle aftaler«.

Han oplever et stærkt sammenhold blandt 
både unge og ældre lærere på Engelsborgsko-
len, og han tror på, at mange lærere er klar til 
kreative og spontane aktioner, hvis der kom-
mer en lockout. 

»Jeg tror, vi kan aktionere, så befolkningen 
og politikerne vil se, at vi lærere i hvert fald 
ikke blot er en samling regneark«. 
hah@folkeskolen.dk

TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

FOTO THOMAS ARNBO

ASKES  
FØRSTE  
KONFLIKT
Aske Knudsen var lærerstude-
rende i 2013, da hans lærerkol-
legaer var lockoutet. I dag er det 
hans tur til at blive kastet ud i en 
konflikt, og han er klar til at kæm-
pe for bedre arbejdsvilkår og løn.

»I Lyngby-Taarbæk har vi en 
relativt god arbejdstidsaftale, 
men jeg har sympati for de 
lærere i andre kommuner, der 
ikke har så gode vilkår. Det er 
nødvendigt at kæmpe«, siger 
lærer Aske Knudsen.

ER DINE ELEVER 
KLAR TIL PRØVERNE?

OPDATERET 
TIL DE NYE 

PRØVEFORMER

Med GYLDENDALS WEBPRØVER giver du dine elever den 

bedst mulige forberedelse til både de mundtlige og de skrift-

lige prøver til sommer. Webprøverne gør eleverne fortrolige 

med de forskellige dele af prøverne og giver dig vigtig viden 

om deres forskellige niveauer og indsatsområder. 

Gyldendals Webprøver

■  til dansk, matematik, naturfag og sprog

■  har samme opbygning, opgavetyper og varighed  

som ministeriets prøvesæt 

■  indeholder test i alle prøvens delområder 

■  giver dig detaljerede rapporter over dine elevers resultater.

Se mere på webprøver.gyldendal.dk

8.-10. KLASSE

A
0

2
5

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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Lærerne i Holbæk får næste skoleår det, som 
mange lærere drømmer om på landsplan: 
en halv times forberedelse til hver undervis-
ningstime. Det sikrer en ny lokal arbejdstids-
aftale mellem Holbæk Lærerkreds og Holbæk 
Kommune. Og aftalen er ikke den eneste. 
I dag arbejder lærerne i 72 ud af landets 
98 kommuner efter forskellige former for 
arbejdstidsaftaler med de lokale lærerkredse. 
Selv i KL’s nye bestyrelse kommer ti ud af 
bestyrelsens 17 medlemmer fra en kommune, 
hvor lærerkreds og kommune sammen har 
underskrevet et papir med lokale rammer for 
lærernes arbejdstid. 

Alligevel er netop arbejdstiden en af de 
helt store knaster ved de centrale overens-
komstforhandlinger for de offentligt ansatte. 
Lærernes hovedkrav er centralt aftalte ram-
mer, mens kommunernes forhandlingspart, 
KL, kun er klar til at se på ændringer af lov 

409 – den arbejdstidslov, som blev realiteten, 
da regeringen i 2013 stoppede kommunernes 
lockout af lærerne med et regeringsindgreb. 

Lokalt har parterne nemmere ved at nå 
hinanden. Den socialdemokratiske borgme-
ster i Holbæk, Christina Krzyrosiak Hansen, 
er således ikke i tvivl om værdien af aftalte 
rammer: 

»Med lokalaftalen giver vi blandt andet læ-
rerne bedre mulighed for at forberede sig til 
undervisningen«, skrev Christina Krzyrosiak 
Hansen på sin Facebook-profil og fortsatte: 
»Det betyder bedre arbejdsbetingelser og 
mere tryghed for lærerne og – vigtigst af det 
hele – en endnu bedre undervisning af vores 
børn«. 

I Holbæk mener lærernes kredsformand, 
Jens Rohrberg, at kommunen har lyttet til 
lærernes behov. 

»Aftalen rummer de elementer, vi har 
savnet, siden de nuværende rammer blev 
lagt fast med et regeringsindgreb, og giver 
skolerne et godt grundlag for planlægning af 

næste skoleår og for arbejdet med at styrke 
elevernes læring og trivsel«, siger han. 

Udviklingen er udtryk for en bevægelse 
i retning af aftalebaserede arbejdsvilkår. Ar-
bejdsmarkedsforsker Nana Wesley fra Forsk-
ningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisa-
tionsstudier (Faos) på Københavns Universitet 
har undersøgt folkeskolelærernes arbejdstid 
og det lokale samarbejde mellem kredse og 
kommuner. Hendes konklusion er klar: Selv 
om regeringen med lov 409 frigjorde sig fra 
overenskomsten om lærernes arbejdstid, så 
vender kommuner, kredse, skoleledere og 
tillidsrepræsentanter i en vis grad tilbage til 
en dialog, som ligner de lokale forhandlinger, 
man kendte før 2013. 

»Min forståelse er, at det afhænger rigtig 
meget af de lokale politikere. Sådan var det 
ikke før. Det her emne om arbejdstid er stadig 
politiseret, og det er det også lokalt«, siger 
hun og uddyber: 

»Der har været en udvikling. I starten var 
man meget påholdende fra arbejdsgivers side 

Mens arbejdstid er en af knasterne i overenskomstforhand-
lingerne, lykkes det i stor stil for kommuner og lærere at indgå 
lokale aftaler om arbejdstiden. Men den lokale samarbejdsvilje 
kan ikke umiddelbart overføres til de centrale forhandlinger, 
mener arbejdsmarkedsforsker.

LOKALT KAN  
DE GODT BLIVE  
ENIGE

OK18

TEKST MARIA BECHER TRIER
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i forhold til at indgå lokalaftaler af bekymring 
for økonomiske bindinger lokalt, men nu ta-
ger man det mere afslappet«.

Lokale aftaler løser lokale problemer
I lov 409 er muligheden for at indgå lokale ar-
bejdstidsaftaler nævnt, og selv om både KL og 
regeringen har frarådet kommunerne at indgå 
lokale aftaler, der begrænser ledelsesretten, 
er det alligevel sket i mange kommuner – og 
flere er på vej. 

Allerede i skoleåret 2014/15 havde 38 
procent af kommunerne indgået en lokal ar-
bejdstidsaftale. Året efter var tallet steget til 
55 procent. Og i dette skoleår har 70 procent 
af kommunerne indgået en lokal arbejdstids-
aftale eller en såkaldt fælles forståelse mellem 
lærerkreds og kommune. 

I det nye skoleår kan Bornholms Kom-
mune blive den næste, som lokalt sætter 
rammerne for lærernes arbejdstid. Her har 
politikerne besluttet at sætte gang i forhand-
linger med lærerkredsen om en lokal arbejds-

tidsaftale, da kommunens kvalitetsrapport 
viste problemer med lærernes arbejdsmiljø, 
elevernes trivsel og det faglige niveau. Den so-
cialdemokratiske borgmester Winni Grosbøll 
ser en lokal aftale som en måde at få folkesko-
len på fode igen. 

»Jeg håber, at man finder en aftale, der 
giver noget ro på skoleområdet. Det forløb, 
der har været omkring lov 409, har sat folke-
skolen tilbage. Jeg er en af dem, der mener, 
at folkeskolereformen indeholder nogle gode 
elementer, men det er svært at få dem imple-
menteret. Det skinner igennem i den kvali-
tetsrapport, vi lige har haft her på øen«, siger 
Winni Grosbøll.

Grundlæggende handler de mange lokale 
aftaler da også om at få tingene til at fungere 
lokalt ude på folkeskolerne, forklarer Nana 
Wesley fra Faos. 

»Aftalerne er meget forskellige, og det er 
de færreste steder, hvor man kalder det en 
aftale. De fleste kalder det en fælles forståel-
se. Mange kommuner har i dag indgået fleks-

tidsaftaler, der løsner op på tilstedeværelsen. 
Derudover arbejder man nogle steder med 
mindre individuelle puljer af tid til lærere el-
ler bestemmelser om, at man kan indgå indi-
viduelle aftaler med skolelederen«, siger hun.

Et sejlivet og brugbart samarbejde
Nana Wesley understreger, at de mange lo-
kale aftaler ikke nødvendigvis baner vejen for 
en central aftale:

»Jeg er ikke sikker på, at de centrale par-
ter, KL og Lærernes Centralorganisation, ser 
ens på, hvilke udfordringer der er lokalt, og 
om der er noget, der behøver at komme ind i 
en central aftale«, siger hun.

KL’s topforhandler, Michael Ziegler, har 
tidligere i overenskomstforhandlingerne for-
talt om KL’s syn på lærernes arbejdstid: »Vi 
har sagt, at vi er parate til at diskutere æn-
dringer. Vi har også sagt, at vi ikke synes, at 
man skal lave et helt nyt system, som vi ikke 
kan gennemskue rækkevidden af«.

Hos lærerne mener formand for overens-
komstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen, 
at det handler om, at KL helst undgår kollek-
tive aftaler med lærernes fagforening og helst 
ser, at flere vilkår bliver aftalt mellem den 
enkelte lærer og leder. 

»KL er langt væk fra virkeligheden. De 
sidder i deres elfenbenstårn og har ikke pro-
blemerne inde på livet. Kommunalpolitikerne 
er tæt på skolens virkelighed og skolens dag-
ligdag. De har ambitioner om at få tingene 
til at virke, mens KL sidder langt væk fra det 
hele og er meget påvirket af Moderniserings-
styrelsens regnearkstænkning«, siger Gordon 
Ørskov Madsen. 

Og i kommunerne har man en anderledes 
tilgang til aftaler end hos KL, viser Nana Wes-
leys notat, hvor hun kvalitativt har analyseret 
samarbejdet mellem kreds, kommune, skole-
leder og tillidsrepræsentant i to kommuner. 
Selv om lov 409 har givet helt nye muligheder 
for kommuner og skoleledelser, så er samar-
bejdet med lærernes repræsentanter »sejlivet 
og brugbart«, som der står i rapporten. 

»Det er værd at bemærke, at det er DLF 
lokalt, som er dialogpartneren vedrørende ar-
bejdstid. Det er ikke det samme som før 2013, 
men det er stadig kredsen eller tillidsrepræ-
sentanten, man tager dialogen med, når man 
skal finde løsninger i forhold til folkeskolen«, 
siger Nana Wesley. 
mbt@folkeskolen.dk

Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, præsenterer en 
lokal arbejdstidsaftale for lærerne på Holbæk By Skole. »Forhåbentlig 
kan aftalen tilføre ro til et område, som har været præget af alt for 
megen turbulens de seneste år«, håber hun. Foto: Holbæk Kommune  
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De frie skoler har indført dele af  
folkeskolereformen, selv om de ikke 
behøver, viser undersøgelse. På 
Lyngby private Skole ser skoleleder 
Tobias Malmgren mange gode  
intentioner i reformen.
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»VI HAR  
FRIHEDEN     TIL AT SE  
MENINGEN MED  
REFORMEN«
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På Lyngby private Skole 
har skoleleder Tobias 
Malmgren i samarbejde 
med skolens lærere skruet 
op for elevernes mulig-
heder for at bevæge sig i 
løbet af skoledagen.
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ille skoler indføre dele af den omstridte folkeskolereform, 
hvis ikke de var tvunget til det?

Fire år efter at reformen blev indført i folkeskolerne, 
har bladet »Frie Skoler« og fagbladet Folkeskolen under-
søgt, om reformens elementer har fundet vej til de frie 
skoler, som selv kan bestemme. Har de for eksempel taget 
de lange skoledage, bevægelse og understøttende under-
visning til sig – og hvordan? 

Svaret er ja. 
For skolelederne på de to frie grundskoler Lyngby pri-

vate Skole og Odense Friskole har det været helt naturligt 
at indføre elementerne fra folkeskolereformen.

Vi har altid et skarpt øje med, hvad der sker i folkeskolen, 
da vi skal sikre, at vores undervisning står mål med det, der 
sker i det offentlige tilbud, lyder det fra begge ledere. 

Men der er forskel på, hvor meget de har valgt at lade 
sig inspirere af reformen, og på den måde er de to frie 
skoler helt i tråd med en ny undersøgelse, som viser, at 
fri- og privatskoler i vid udstrækning har plukket og tilpas-
set elementer fra den omstridte folkeskolereform til deres 
undervisning. 

»Jeg er meget opmærksom på, hvad der sker på vores 
kommunale naboskoler. Vi har den fordel, at vi kan stå 
lidt på sidelinjen, når nye tiltag i det kommunale system 
skal implementeres«, siger skoleleder på Lyngby private 
Skole Tobias Malmgren. 

Folkeskolereformen har »i høj grad« sat sit præg på 
skolen, fortæller han. Og her har man også valgt at følge 
Fælles Mål fra folkeskolen. 

»Det holder det pædagogiske opsyn øje med, når de 
kommer. Så spørger de eksempelvis: ’Hvordan lever I op 
til Fælles Mål? Er jeres mål tydelige nok?’ Det bliver vi 
tjekket på«, fortæller Tobias Malmgren. 

På Odense Friskole kalder skoleleder Thomas Allesø 
det en »selvfølge«, at skolen har ladet sig inspirere af de-
res kommunale modstykke, når det kommer til elementer 
kendt fra folkeskolereformen. Skolen har valgt at følge 
nogle af Fælles Mål. I nogle fag ligger de faglige mål tæt op 
ad Fælles Mål, mens målene i andre fag adskiller sig bety-
deligt fra dem i folkeskolen, fortæller han.

Folkeskolen er sparringspartner
Selv om de to skoler kommer ud af to forskellige skolesyn, 
er begge som frie grundskoler frit stillet over for at til-
vælge elementer fra reformen. Og det udnytter man aktivt 
på Lyngby private Skole, fortæller Tobias Malmgren.

»Folkeskolerne i vores område er vigtige sparringspart-
nere i forhold til at gøre os klogere på, hvad der virker, og 
hvad der giver udfordringer. Og så har vi tiden og frihe-
den til i højere grad at gå ind og se på, hvad der har været 
meningen med de forskellige elementer«, siger han.

Tobias Malmgren fortæller, at der på hans skole er 
kommet et skærpet fokus på bevægelse, tidligere engelsk, 

understøttende undervisning og flere pædagoger i under-
visningen siden reformens indtog i 2014.

Thomas Allesø fra Odense Friskole fortæller, at re-
formen også har sat et betydeligt præg på hans skole. 
Man er især begyndt at arbejde med mere bevægelse i 
skoledagen, og det har blandt andet ført til, at skolen har 
foretaget en intern undersøgelse af, hvor meget lærerne 
har taget det til sig. 

»Her ser det nok ud som i folkeskolen. Mest bevægelse i 
de små klasser og knap så meget i de store«, fortæller han.

Intet krav om 45 minutters bevægelse
Selv om begge skoler har fokus på at få eleverne til at 
bevæge sig mere, har de to skoleledere dog ikke som i 
folkeskolen valgt, at der skal indføres et minutkrav til, 
hvor meget eleverne skal have gang i kroppen. På Lyngby 
private Skole blev skolebiblioteket sidste efterår omdannet 
til et læringscenter med en håndfuld lærere, der blandt 
andet kan bistå med bevægelsesforløb.

»Vi har eksempelvis en musiklærer, som kan komme 
ud i en klasse og lave et forløb over otte-ti lektioner om, 
hvordan man kombinerer bevægelse og faglig læring«, 
fortæller Tobias Malmgren. 

På Odense Friskole er der løbende fælles diskussioner 
om, hvordan lærerne kan udnytte bevægelse i undervis-
ningen: »Men som friskole lægger vi umiddelbart større 
autonomi ud til den enkelte lærer i forhold til at bestem-
me, hvordan og hvor meget eleverne skal aktiveres«, siger 
Thomas Allesø.

Givtigt samarbejde med pædagoger
Begge skoleledere fortæller, at understøttende under-
visning også er et element, de har ladet sig inspirere af. 
Modsat i folkeskolen har det dog ikke ført til flere under-
visningstimer. For begge skoler har valgt at lægge det 
understøttende element direkte ind i fagtimerne, så nogle 
af de almindelige timer varetages af to voksne.

»Vi har 13-14 pædagoger, som alle er her fem timer om 
ugen. De kan så være med til at arbejde med at differen-
tiere, støtte fagligt og socialt og skabe et mere holistisk 
syn på elevernes trivsel og udvikling. Samarbejdet mellem 
pædagogerne og lærerne er blevet meget mere professio-
naliseret, og vi oplever hele tiden nye ting og udviklings-
muligheder«, fortæller Tobias Malmgren.

Odense Friskole har ingen skolepædagoger, så her er 
begge voksne lærere, og her er det understøttende ele-
ment kun indført for de mindste elever. Til gengæld lagde 
skolen sidste år én ekstra ugentlig lektion ind for alle sko-
lens elever. Lektionen har et helt særligt fokus. 

»Den kalder vi for fordybelsestime. Her er der fokus på 
trivsel og social sammenhængskraft i klassen. Fællesskab 
fylder rigtig meget hos os«, fortæller Thomas Allesø. 
bje@folkeskolen.dk

T E M A :  F R I E  S K O L E R
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Lyngby private Skole Odense Friskole

LÆNGERE SKOLEDAGE? Den samlede skoleuge 
er blevet to lektioner 
længere fra 5. til 8. klas-
setrin, fordi eleverne har 
fået én ekstra lektion i 
dansk og matematik.

Alle klassetrin har fået 
omkring to ekstra lektio-
ner om ugen. Sidste år 
fik de ældste elever des-
uden en ekstra time om 
ugen, som bliver brugt 
på at styrke klassens 
fællesskab.

UNDERSTØTTENDE  
UNDERVISNING?

Alle pædagoger har fem 
ugentlige lektioner, hvor 
de indgår i fagtimerne 
sammen med en lærer. 
Timerne bruges blandt 
andet til at arbejde med 
elevernes faglige og 
sociale udvikling samt 
til at skabe et mere hel-
hedsorienteret syn på 
eleverne skole og klub 
imellem.

Kun i indskolingen, hvor 
der er to lærere på i  
nogle af fagtimerne.

TIDLIGERE SPROGSTART? Der er indført engelsk 
fra 2. klasse. Tysk var al-
lerede før reformen fra 5. 
klasse.

Der er blevet indført 
engelsk fra 3. klasse og 
tysk fra 6. klasse.

MERE BEVÆGELSE? Ja, men ikke noget krav 
om et bestemt antal mi-
nutter.

Ja, men intet krav om et 
bestemt antal minutter.  
Samtidig har man tilført 
flere idrætstimer.  

FLERE PÆDAGOGER? Pædagogerne lægger 
flere timer i skolen, og 
lektionerne er præget af 
et større målsætnings-
orienteret fokus.

Nej. Skolen har ingen 
skolepædagoger.

ANTAL LEKTIONER  
A 45 MINUTTER?

1. klasse: 25 lektioner 
5. klasse: 32 lektioner
9. klasse: 33 lektioner.

1. klasse: 23 lektioner
5. klasse: 29 lektioner
9. klasse: 34 lektioner.

Hvilke dele af reformen  
har skolerne indført

45 
 minutter

ekstra  
lektioner
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FOLKESKOLEREFORMEN  
HAR SMITTET AF PÅ  
DE FRIE SKOLER
Det er langtfra kun skoleskemaerne i folkeskolen, der  
har ændret form siden folkeskolereformens indtog i 2014.  
Vi har også taget en del af reformelementer til os, svarer  
fri- og privatskolerne i en rundspørge. 

2014 ændrede reformen skoledagen for elever og lærere i 
landets folkeskoler. Nu viser en rundspørge blandt lærere 
på landets fri- og privatskoler, at folkeskolereformen også 
har ændret skemaerne på fri- og privatskoler:  

•  Tæt på halvdelen af fri- og privatskolerne har givet ele-
verne en længere skoledag.

•  Næsten to ud af tre har indført tidligere sprogstart.
•  Hver fjerde har indført en form for understøttende 

undervisning.
•  Knap hver tredje har flere pædagoger i undervisningen.
•  Fire ud af ti har øget samarbejdet med det omgivende 

civilsamfund og erhvervsliv.

Rundspørgen, som Frie Skolers Lærerforening medlems-
magasin har gennemført i samarbejde med fagbladet Fol-
keskolen, er sendt til 384 tillidsrepræsentanter på landets 
fri- og privatskoler. 192 har svaret på spørgsmålene om, 
hvilke dele af folkeskolereformen der er blevet implemen-
teret på deres arbejdsplads.

Hos de frie og private skolers foreninger er der – of-
ficielt – ingen holdning til folkeskolereformen. Men for-
manden for lærerne i de frie skoler, Uffe Rostrup, og de 
respektive formænd for friskolerne og privatskolerne, Pe-
ter Bendix og Karsten Suhr, mener alle, at der ligger fine 
intentioner i folkeskolereformen.

»Jeg mener ikke, at reformen var et dårligt projekt, 
men den er frygtelig underfinansieret, og så ødelagde det 

fuldstændig reformens fremtid, da man gik i konflikt med 
lærerne for at finde penge til at finansiere den«, siger Uffe 
Rostrup.

Karsten Suhr og Peter Bendix er enige: »Når reformen 
har udfordringer, så skyldes det, at den blev implemente-
ret samtidig med lov 409. For der er mange fine elemen-
ter i den«, siger Peter Bendix.  

Holder skarpt øje med folkeskolen
Ifølge formand for Dansk Friskoleforening Peter Bendix er 
det helt oplagt, at der også findes reformlignende elemen-
ter i de statsstøttede skoler. 

»Enhver friskole skæver til, hvad der sker i folkeskolen, 
fordi det er den, vi skal stå mål med. Vi er nødt til at sætte 
os ind i, hvad de laver i folkeskolen, og så kigger vi indad 
og tænker nogle af de ting ind i vores egne værdier og 
traditioner«, siger Peter Bendix. 

Det overrasker heller ikke formanden for Frie Skolers 
Lærerforening, Uffe Rostrup, at reformen fra 2014 har 
smittet af på de frie skoler.

»Jeg tror, at rigtig mange af de frie skoler tænker, at vi 
tager de gode ting, men holder os fra alt det andet«, siger 
Uffe Rostrup.

Svarene i rundspørgen er indhentet blandt tillidsrepræ-
sentanter på både lille-, fri- og privatskoler, og undersøgel-
sen siger ikke noget om sandsynligheden for at møde re-
formlignende elementer på henholdsvis landets friskoler 
og privatskoler. Men spørger man formand for Danmarks 

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  ·  F O T O :  T H O M A S  A R N B O

T E M A :  F R I E  S K O L E R
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På Lyngby private Skole indgår pædagoger i fagtimer sammen med lærere, 
og eleverne har fået mere bevægelse ind i skoledagen.
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Om undersøgelsen
Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Frie  
Skolers Lærerforening. Rundspørgen blev sendt til 384 tillidsrepræsentanter, 
og 192 har gennemført hele spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 50.  
Det er ikke muligt at sige noget om undersøgelsens repræsentativitet.  
Undersøgelsen er gennemført af Frie Skolers Lærerforenings magasin »Frie 
Skoler« i samarbejde med fagbladet Folkeskolen. 
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Kilde: Bladet »Frie Skoler«, Frie Skolers Læ
rerforening.

71 %

74 %

73 %

29 %

26 %

19 %

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

64 %

58 %

45 %

42 %

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

36 %

Indføres sprogundervisningen tidligere  
end før reformen på din skole?

Er elevernes skoledage overordnet set  
blevet længere på din skole? 

Folkeskolereformen anbefaler et stærkere 
samarbejde mellem skolen, forenings- og 
virksomhedslivet. Forsøger I på din skole  

at styrke disse relationer?

Indgår der flere pædagoguddannede i  
undervisningstiden end før reformen?

Reformen lægger op til, at »understøttende 
undervisning« indføres, er det slået  

igennem på din skole?

Er kravet om 45 minutters bevægelse  
i løbet af skoledagen slået igennem  

på din skole?

Vi har ikke indført 
bevægelse i skolen, 
men øget antallet af 

idrætstimer

55 %

8 %
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Private Skoler Karsten Suhr, er han ikke i tvivl om, at pri-
vatskolerne er dem, der har taget mest af reformen til sig. 

»Privatskolerne er funderet i de store byer og på en 
stærk faglighed. Så flere timer i dansk, matematik og 
sprogfagene flugter rigtig godt med måden, man tænker 
privatskole på. Så jeg forestiller mig, at privatskolerne har 
indført flere af de ting end friskolerne«, siger han. 

Lidt længere skoledage
En af skolereformens mest omdiskuterede elementer er 
de længere skoledage, som på en uge løber op på 30, 33 
og 35 klokketimer for eleverne i indskolingen, på mellem-
trinnet og i udskolingen. Men selv om næsten halvdelen af 
tillidsrepræsentanterne i rundspørgen svarer, at skoleda-
gen på deres skole også er blevet længere, har ingen af de 
tre formænd fået tilbagemeldinger om samme problemer 
som dem, de hører om i folkeskolen. 

»Vi hører, at lærerne har fået flere undervisningstimer, 
og at det kniber med tiden til at forberede sig. Men snak-
ken går aldrig på, at skoledagen er blevet længere for ele-
verne«, siger formanden for lærerne i de frie skoler.

På mange friskoler er skoledagene nok blevet længere, 
men ikke nødvendigvis lige så lange som i folkeskolen. Det 
er i hvert fald næppe et ønske om at efterligne de lange 
dage i folkeskolen, der har ført til længere dage, vurderer 
Peter Bendix.

»Nogle steder kan dagene godt være blevet længere, 
fordi skolebussen er afstemt efter folkeskolens ringetider. 
Andre steder kan det måske handle om, at skolen har 
gjort pauserne længere. Så dagene kan godt være blevet 
længere, uden at der er kommet mere indhold«, siger han. 

I foreningen for de private skoler har Karsten Suhr en 
klar forventning om, at skoledagene er blevet længere. 
Han føler sig nemlig overbevist om, at privatskolerne føl-
ger folkeskolelovens vejledende timetal for fagene.

»Jeg tror ikke, at der er nogen privatskoler, der ligger 
under det vejledende timetal. Det tror jeg er den helt ge-
nerelle holdning på skolerne«, siger han. 

Skoledagene på de private skoler kan dog godt være 
kortere end i folkeskolen, fordi privatskolerne ikke skal op 
på de 30, 33 og 35 timer. I folkeskolen nås den samlede 
undervisningstid ved at lægge understøttende undervis-
ning oven i de vejledende timetal for fagene.

Forskel på understøttende undervisning
Både Uffe Rostrup og Peter Bendix fortæller, at de allerede 
ved reformens start havde forventet, at de nye krav om 
bevægelse og tættere tilknytning til det lokale erhvervs- 
og foreningsliv ville smitte af. Begge er gode elementer, 

mener de. Til gengæld overrasker det dem begge, at 
hver fjerde skole angiver at have indført understøttende 
undervisning. Det er nemlig ikke indført som en decide-
ret lektion på skemaet, men har fundet sin egen form og 
udtryk hos friskolerne.

»Det overrasker mig meget, for mit indtryk er, at der 
ikke er nogen skoler, som har understøttende undervis-
ning«, siger Uffe Rostrup. »Men det kan måske være, at de 
kategoriserer lektiecafeer og bevægelse som en form for 
understøttende undervisning«.

Peter Bendix er enig i, at der kan være skoler, som 
tæller deres lektiecafe med som understøttende undervis-
ning.

»Det kan også være, at man mener, at længere pauser 
er understøttende, fordi man bliver mere klar på at skulle 
i gang med et nyt fag, og så kan åben skole for nogle må-
ske også være en form for understøttende undervisning«, 
siger han og tilføjer: »Men jeg tror ikke, at det decideret 
står som et fag på deres skemaer«. 

På privatskoleskemaerne har Karsten Suhr dog kend-
skab til skoler, der placerer timer, de kalder for understøt-
tende undervisning: »På privatskolerne ligner den under-
støttende undervisning nok mere det, man gør i folkesko-
len. Men jeg kender kun få skoler, som har indført det«. 

Han fortæller, at det typisk er pædagoger, der står for 
den understøttende undervisning på de skoler, han har 
kendskab til.

»Jeg kender en skole, hvor den understøttende under-
visning blandt andet bliver brugt til, at lærerne kan holde 
møder imens«. 

Og når inspirationen kan finde vej fra folkeskolen til de 
frie skoler, hvorfor er folkeskolerne ikke i samme grad lige 
så gode til at finde inspiration hos de frie grundskoler? Det 
ærgrer formanden for privatskolerne sig over.

»Vi har altid ladet os inspirere af folkeskolen, men det 
samme gør sig ikke rigtigt gældende den modsatte vej. Jeg 
tror, at alle kunne have stor gavn af en gensidig udveksling 
af ideer. Folkeskolen kunne eksempelvis lære af det gode 
forældresamarbejde og forældreengagement, vi har på 
vores skoler«, siger Karsten Suhr. 
bje@folkeskolen.dk
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Besøg Skolemessen i Aarhus og hør om:

E-BØGER – slut med glemte bøger og rykkere –  
populære titler i ubegrænset antal – skriv noter i bogen – 
let ordsøgning og ordbog – vejledninger til læreren

SPILLEFILM – streaming for lærer og elever hvor som 
helst – markér sekvenser i filmen – vejledninger til læreren

SØGSMART – digitalt værktøj til kildekritisk informations-
søgning i 3.-9. klasse

Tyvstart allerede nu på mitcfu.dk og søgsmart.dk

VARIÉR DIN UNDERVISNING
– med digitale læremidler fra CFU

Ses vi på standen?

22 /  F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 8

er er grund til at betragte det som en ros til folkeskolerefor-
men, når en betydelig del af de frie grundskoler har taget 
elementer fra folkeskolereformen til sig. Det mener profes-
sor Niels Egelund og lektor Niels Rosendal Jensen, begge fra 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus 
Universitet. 

»Jeg tolker det som en ros til de enkelte elementer, der 
ligger bag reformen. For når vi kan se, at der er en hel del 
fra reformen på skoler, som ikke behøver at tage den til sig, 
så peger det på, at der er en vis fornuft i elementerne«, siger 
Niels Egelund, der selv er fortaler for folkeskolereformen.

Selv om Niels Rosendal Jensen er enig i den betragtning, 
peger han på, at svarene fra de deltagende skoler også er ud-
tryk for, at der er blevet mindre forskel på skolerne i dag. 

»Lidt firkantet sagt handler det om, at vi har et main-
stream skolesystem, hvor mere og mere kommer til at ligne 
hinanden«, siger han i en kommentar til den undersøgelse, 
som Frie Skolers Lærerforening har udarbejdet i samarbejde 
med Folkeskolen. 

Fælles Mål binder skolerne
Ifølge Niels Rosendal Jensen skyldes det især de mange mål 
i Fælles Mål, der er at finde i folkeskolen. For når de frie 
grundskoler skal leve op til, hvad der sker i folkeskolen, 
mener han, at skolerne kommer til at ligne folkeskolen. 

»Når man har mange tusind mål, er det vanskeligt at 
adskille sig, fordi man hænger på dem. Du skal jo vise, at du 
kan konkurrere på de vilkår«, siger han. 

FORSKERE:  EN ROS TIL SKOLEREFORMEN
Det er ros til intentionerne bag folkeskolereformen, når de frie skoler har taget elementer til 
sig, mener to skoleforskere. Men det er også udtryk for, at der er blevet mindre forskel  
på de frie skoler og folkeskolerne.  
 
T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L
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Krible Krable er udviklet i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang.
Nordea-fonden støtter Naturvejlederforeningens arbejde med Krible Krable.
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KOM - VÆR MED I KRIBLE KRABLE! 

Naturen er forunderlig - lige uden for 
døren findes et rigt smådyrsliv, som bare 
venter på at blive undersøgt og udforsket! 
Er du frisk på at inddrage Krible Krable 
i din undervisning og gøre dine elever 
til små forskere i naturen, så tilmeld din 
indskolings klasse til Krible Krable – det  
er gratis!

Maj er landsdækkende Krible Krable- 
måned, hvor I kan tage med jeres lokale 
naturvejleder på Krible Krable-ekspedition, 
låne grej, udforske den nære natur på egen 
hånd, eller deltag i årets Krible Krable- 
konkurrence og vind fede præmier!

Læs meget mere om Krible Krable på www.natur-vejleder.dk/kriblekrable
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Ifølge friskoleloven skal de frie skolers undervisning stå 
mål med det, der »almindeligvis kræves i folkeskolen«. Sko-
lerne skal have offentliggjorte slutmål og undervisningsplaner 
for deres undervisning. Det står dem frit for, om de udarbej-
der deres egne mål og planer for hele skolens undervisning, 
eller om de helt eller delvist følger folkeskolens Fælles Mål.

Niels Egelund hæfter sig især ved, at omkring hver anden 
af de frie skoler svarer, at de har fået flere timer, efter at re-
formen i folkeskolen har fyldt flere timer på skemaerne. 

»Det er meget tankevækkende for mig, for det er jo noget 
af det, der er allermest udskældt«, siger han og understreger, 
at han selv er en stor fortaler for flere timer i folkeskolen. 

Niels Egelund: Lær af de frie skoler
Niels Egelund mener, at der er grund til at undersøge, 
hvad reformelementerne er blevet konverteret til på de frie 
grundskoler, når de er blevet sammenkoblet med skolernes 
værdier og traditioner. 

»Det kunne være interessant at vide mere om, hvordan 
skoler med andre og bredere rammer har valgt at forme ele-
menterne. Det er jeg sikker på kan give nyttig inspiration til, 
hvordan man eksempelvis kan arbejde med understøttende 
undervisning«, siger han.

Niels Egelund fortæller, at han også forventer, at reform-
elementerne har bedre forudsætninger for et bedre liv i de 
frie skoler, fordi de har været et positivt tilvalg. 

FORSKERE:  EN ROS TIL SKOLEREFORMEN
»Hele reformen burde ikke være 
blevet rullet ud på alle skoler på 
en gang. Skolerne skulle selv have 
kunnet byde ind på, hvad de gerne 
ville have«.

 
Niels Egelund
Professor

»Det er jeg slet ikke i tvivl om. Folkeskolereformen er 
gået galt, fordi man ville for mange ting på for kort tid, og 
fordi man også fik lov 409 samtidig. Det har været ren gift 
for reformen«, siger han. 

Ifølge Niels Egelund burde politikerne i sin tid meget lig 
de frie skolers muligheder have givet folkeskolerne lov til 
selv at pege på, hvilke elementer de ville give sig i kast med.

»Set i bakspejlet skulle man ikke have haft lov 409, og 
hele reformen burde ikke være blevet rullet ud på alle sko-
ler på en gang. Skolerne skulle selv have kunnet byde ind 
på, hvad de gerne ville have. Og så kunne man efter noget 
tid se, om det fungerede«. 
bje@folkeskolen.dk
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K L I P  F R A  N E T T E T

Når en elev i den danske folkeskole møder 
ind til undervisning, er sandsynligheden for, 
at underviseren kun har en gymnasial ud-
dannelse, steget markant inden for de se-
neste år.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har 
foretaget en analyse af sammensætningen af 
lærerstanden i 2016, og mens det i 2013 var 
5,26 procent, der maksimalt havde en gym-
nasial uddannelse, var det tal tre år senere 
på 8,47 procent. I samme periode er andelen 
af lærere med en læreruddannelse faldet fra 

89,21 procent til 83,77 procent. Opgørelsen 
bygger på antallet af lærere, ikke årsværk. 

Store regionale forskelle
Bedst ser det ud i Vestjylland, der som 
eneste område lige nøjagtig holder sig 
over 90 procent med læreruddannede. 
Værst ramt er Nordsjælland, hvor lige 
knap tre ud af fire lærere har en lærerud-
dannelse, mens lige under 14 procent har 
en gymnasial uddannelse.

På kommuneniveau ligger Frederiks-

sund i bunden. Her er det nu mere end en 
tredjedel af lærerne, der ikke har et diplom 
fra en læreruddannelse. Nabokommunen 
Halsnæs følger lige efter.

Ifølge formand for Frederikssund Lærer-
kreds Regitze Flannov er det altid Nordvest-
sjælland, der rammes hårdest, når der er læ-
rermangel: »Det er langt fra byen. Vi har in-
gen læreruddannelse i området. Og S-toget 
kører godt nok til Frederikssund, men ikke til 
de andre områder i kommunen«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

5. marts 2018 | kl. 06.56 

8. marts 2018 | kl. 16.00

Flersprogede elever har godt af  
at starte i en almenklasse
Flersprogede elever bliver hurtigt 
en del af det sociale fællesskab, 
og deres sproglige udvikling sker 
hurtigt, når de starter direkte i 
almenklasser i stedet for modta-
geklasser. 

Det viser en ny evaluering, 
som Hørsholm Kommune har 
gennemført i samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll. 55,2 
procent af lærerne i spørgeskemaundersøgelsen oplever, at de flerspro-
gede elever er en del af skolens sociale fællesskab. Kommunen er den 
første til at afprøve denne praksis, der derfor kaldes Hørsholm-modellen.
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Foto: Via University College

15. marts 2018 | kl. 10.03

Understøttende undervisning 
falder i tre kategorier

Foto: Paul Gooddy/Freedigitalphotos

Understøttende undervisning kan tage alle mulige former. Men 
skolerne har overordnet valgt at gøre det på tre måder, fortalte 
seniorforsker ved Vive Bente Bjørnholt på en åben høring på 
Christiansborg om det omdiskuterede reformelement.

1) Nogle steder står det ikke på skemaerne, da skolerne har 
lagt det understøttende element i direkte forlængelse af fag-
timerne, så de almindelige fagtimer er blevet længere på ske-
maerne.

2) Andre steder ligger den understøttende undervisning 
som et særskilt element på elevernes skemaer.

3) Og så udmønter den understøttende undervisning sig 
også på skoler som hele tema- eller valgfagsdage.

Knap 84 
procent af 
lærerne har 
en lærer-
uddannelse

Andelen af lærere med en læreruddannelse er faldet fra 89,21 procent til 83,77 procent fra 2013 til 2016.
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Ved Det Grønne Bord

Folkeskolens
afgangsprøver
på video
Autentiske prøver 
og voteringer

Prøvefag 9. kl.:
• Dansk B 2016
• Engelsk 2016
• Tysk 2016
• Fransk 2012
• Samfundsfag 2016
• Historie 2016
• Kristendomskundskab 2016
• Matematik gruppeprøve 2014
• Naturfag gruppeprøve 2017
• Idræt 2015

+ gratis film med gode råd

20%
RABAT

ved 5 film

Information, eksempler og priser
www.vdgb.dk

PTV film
Tlf. 8626 2288

7. marts 2018 | kl. 14.21

Professionshøjskoler:  
40 procent af frafald skyldes 
undervisningens kvalitet

40 procent af dem, der er droppet ud 
af en professionshøjskoleuddannelse, 
angiver undervisningens kvalitet som 
en grund i en ny analyse fra Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet. For 43 
procent har uddannelsens faglige ni-
veau haft betydning – flest er droppet 
ud, fordi niveauet var for højt, lidt færre 
syntes, det var for lavt.

9. marts 2018 | kl. 09.00

Markant stigning i ikke- 
uddannelsesparate

To procent af eleverne i 8. klasse er i år blevet 
erklæret ikkeparate til den ungdomsuddan-
nelse, de ønsker. Det er en stigning på fire 
procentpoint, og det skyldes de skærpede 
krav til optagelse i det eftertragtede gymnasi-
um. Uddannelsesparathedsvurderingerne blev 
indført for syv år siden. Hvert år bliver 8.-klas-
seeleverne spurgt, hvilken ungdomsuddannel-
se de gerne vil søge ind på efter grundskolen. 
I år har 55 procent svaret, at de går målrettet 
efter en studenterhue – en stigning på seks 
procentpoint i forhold til sidste år.
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Foto: Xxx

LB Forsikring har valgt at lade sin rejse-
forsikring dække for medlemmer, der skal 
aflyse deres rejse, fordi de er udtaget til 
konflikt. Man må nemlig ikke holde ferie og 
rejse væk, imens man er udtaget til konflikt, 
og hvad værre er, så risikerer man at miste 
sine penge. Der er nemlig en generel undta-
gelse i forsikringsbetingelserne, der siger,at 
rejseforsikringen ikke dækker udgifter, der 
er opstået på grund af strejke eller lockout.

Men sådan bliver det ikke for de af LB 
Forsikrings omkring 380.000 medlem-

mer, der står til at blive ramt af en mulig 
konflikt. »Vores beslutning om, at rejsefor-
sikringen med afbestilling dækker ved en 
eventuel strejke eller lockout, handler om, 
at vi gerne vil skabe sikkerhed og tryghed«,  
meddeler LB Forsikring.

LB Forsikring oplyser desuden, at selv 
om man har købt en rejse, der står til at 
blive påvirket af den indledende strejke el-
ler efterfølgende lockout, skal man vente 
med at afbestille sin rejse, til en eventuel 
konflikt er en realitet.  bje@folkeskolen.dk

9. marts 2018 | kl. 13.26

Forsikringsselskab er klar til at dække  
konfliktaflyste rejser

Ved en konflikt 
kan lærere med 
rejseforsikring 
hos Lærernes 
Brandforsikring 
se frem til at få 
deres penge for 
en allerede købt 
rejse retur. 

Foto: iStock/YakobchukOlena

Ring på 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede
studieture til
hele verden
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Berlin | Egen bus | 3 dg/2 nt.

London | Fly | 5 dg/4 nt.

Edinburgh | Fly | 5 dg/4 nt.

Hamburg | Bus | 3 dg/2 nt.

Budapest | Fly | 5 dg/4 nt.

Amsterdam | Bus | 4 dg/3 nt.
Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport, overnatning & morgenmad. 

Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Lave priser • 24H vagttlf. 
Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent
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Regeringen præsenterede 1. marts sin stra-
tegi mod parallelsamfundet – den såkaldte 
ghettopakke. På folkeskoleområdet rummer 
ghettopakken følgende initiativer: 
• Målrettede sprogprøver i 0. klasse
•  Sanktioner over for dårligt præsterende 

folkeskoler
•  Styrket forældreansvar gennem mulighed 

for bortfald af børnecheck og enklere for-
ældrepålæg

•  Skærpet straf for brud på den særligt ud-
videde underretningspligt.

Andelen af mindre gode læsere (målt på de 
nationale test i 2. klasse) er højere på folke-
skoler med mere end 30 procent elever fra 

udsatte boligområder sammenlignet med 
øvrige folkeskoler – også når der tages højde 
for forældrenes uddannelsesbaggrund.
Derfor foreslår regeringen at indføre sprog-
prøve i 0. klasse på skoler, hvor mere end 30 
procent af børnene er bosat i boligområder, 
der inden for de seneste tre år har været på 
listen over udsatte boligområder, den så-
kaldte ghettoliste.

Regeringen vil også stille krav til for-
ældrene om, at børnene har et funktionelt 
sprog, inden de møder i skolen.

Regeringen vil desuden stille krav om 
minimumsresultater for skoler, der har haft 
vedvarende dårlige prøveresultater:

»Hvis en skole tre år i træk for eksem-
pel har for mange fagligt svage elever og 
stort omfang af snyd til eksaminer, skal der 
gribes konsekvent ind. Det statslige tilsyn 
skal i hvert tilfælde konkret vurdere, hvilken 
sanktion der skal iværksættes«, hedder det 
i udspillet. 

Sanktionerne kan blandt andet være ud-
stedelse af pålæg til kommunen, for eksem-
pel gennem en handlingsplan for forbedring 
af niveauet, midlertidig statslig overtagelse 
af ledelsesansvaret eller lukning af skolen. 
Desuden skærpes forældreansvaret og ind-
beretningspligten. 
kra@folkeskolen.dk

1. marts 2018 | kl. 11.29

1. marts 2018 | kl. 15.59 

Fire sprogtest i børnehaveklassen til børn fra ghettoer

Foto: Helle Lauritsen

Det bliver muligt fremover at dumpe i børnehaveklassen, hvis man 
er barn fra et boligområde, som regeringen betegner som belastet. 
Fire sprogtest kan børnehaveklasseelever komme ud for – fulgt 
af tilbud om sommerskole før 1. klasse. Statsminister Lars Løkke 
Rasmussen (Venstre) fremhævede på et pressemøde regeringens 
nye ghettoplan for, at den ikke kun skal give muligheder, men også 
pligter. 

Ét af elementerne i den omfangsrige ghettopakke går på at sikre 
bedre danskkundskaber blandt de børn, som bor i et af de såkaldte 

ghettoområder. Det betyder helt konkret, at børn, der er bosat i et 
af ghettoområderne, skal gå i daginstitution minimum 30 timer om 
ugen, så snart de er fyldt et år.

Konsekvensen for de forældre, der vælger ikke at indskrive deres 
børn i en daginstitution, kan være, at de kan få frataget deres børne-
ydelse. Lars Løkke mener, at børn skal vokse op med sunde forbilleder, 
der minimum kan tale dansk til hverdagsbrug, så hvis forældre ikke for-
mår at give deres børn de nødvendige sprogkompetencer, er han villig 
til at regulere deres frihed. 

GHETTOPAKKEN:  
Sanktioner over  
for folkeskoler

Regeringens 
ministre var 
mødt tal-
stærkt op i 
Mjølnerparken 
på Nørrebro i 
København for 
at præsentere 
deres plan mod 
parallelsam-
fundet.

152173 p24-27_FS0618_Folkeskolendk.indd   26 16/03/18   12.52



F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 8  /  27 

8. marts 2018 | kl. 09.37

LøkkeFonden  
dropper de omstridte 
»læringsår«

På baggrund af heftig kritik 
dropper LøkkeFonden at 
opgøre fagligt svage elevers 
progression i løbet af et 
sommerkursus i enheden 
»læringsår«. Professor i 
statistik Peter Allerup har 
rejst kritik af anvendelsen 
af begrebet læringsår, for 
det kræver, at man blandt 
andet bruger tilfældigt ud-
valgte forsøgspersoner, har 
en kontrolgruppe og bruger 
validerede psykometriske 
test til at måle elevernes 
progression. Men ingen af 
delene lever LøkkeFonden 
op til, lyder kritikken fra 
professoren.
 

12. marts 2018 | kl. 11.06

Nu »opfordrer«  
Nørreskov-Skolen til,  
at eleverne har pc 
med

Efter at Folketingets Om-
budsmand er gået ind i sa-
gen fra Nørreskov-Skolen i 
Sønderborg, hvor eleverne 
forventes at medbringe egen 
pc til undervisningen, har 
skolelederen nu besluttet at 
ændre ordlyden til, at skolen 
»opfordrer« til, at børnene har 
egen pc med.

»Vi ændrer ordlyden, så 
vi formulerer os med samme 
ord som i Ombudsmandens 
udtalelse fra 2010. Fremover 
vil ordlyden være, at vi ’op-
fordrer’ forældre til, at deres 
børn medbringer pc i under-
visningen«, skriver skoleleder 
Carina Lykke Bielefeldt i en 
pressemeddelelse.

1. marts 2018 | kl. 14.20

For første gang: Skoleledere skal måske strejke

9. marts 2018 | kl. 08.25

Herlev-borgmester i 
spidsen for nyt KL-un-
dervisningsudvalg
Ved KL’s konstituering 8. marts 
er Herlevs socialdemokratiske 
borgmester, Thomas Gyldal 
Petersen, 42 år, blevet formand 
for KL’s nye børne- og under-
visningsudvalg, som folkeskole-
området hører under. Forman-
den for det tidligere børne- og 
kulturudvalg, Leon Sebbelin 
(De Radikale), fortsætter som 
formand for det, der nu hedder 
Kultur-, Erhvervs- og Planudval-
get. Ny formand for KL er Aar-
hus’ borgmester, Jacob Bunds-
gaard (Socialdemokratiet), og 
Michael Ziegler (De Konserva-
tive) fortsætter som formand for 
Løn- og Personaleudvalget.

Mest læste:
 
•  171 folkeskoler udvalgt  

til strejke:  
Se, om din skole er iblandt

•  OK18: En strejke kan blive 
til en lockout 

•  Mulig bombe under  
masselockout:  
Kommuner skal måske er-
statte aflyste skoletimer

 Mest kommenterede:

•  Blog: Hvorfor er lærernes 
arbejdstidsaftale så vigtig 
for alle?

•  DLF: Lån til alle konflikt-
ramte

•  Debat: Er det fup eller fak-
ta, hvad de gule siger?

Foto: Herning Kom
m

une

FIK DU  
LÆST: 

- smilets land

HR. SKÆG i Indonesien med UNICEF Danmark

  Hr. Skæg 
 i Indonesien 

Gratis undervisningsmateriale om børnerettigheder  
for indskolingen udgivet med støtte fra Danida.

Materialet, elevhæfte og lærervejledning,  
kan bestilles på www.unicef.dk

 

  Hr. Skæg 
 i Indonesien 

- smilets land

www.skaegiskolen.dk
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F O R S K E R : 

Fælles Mål har sænket  
skolens faglige niveau 
De faglige krav i de nye Fælles Mål fra 2015 er lavere, end kravene 
var i de gamle Fælles Mål fra 2009. Stik imod politikernes ønske om 
at styrke fagligheden. Det viser en ph.d.-afhandling af lektor Keld 
Skovmand. Andre forskere sætter spørgsmålstegn ved hans metode.

T E K S T :  J O H N  V I L L Y  O L S E N  ·  I L L U S T R A T I O N :  M A I - B R I T T  A M S L E R 

 S tatens krav til, hvad eleverne skal lære i skolen, 
faldt markant, da de nye Fælles Mål blev indført 
i 2015. Stik imod den politiske hensigt om, at 

skolereformen skulle styrke fagligheden. Det skriver lektor 
Keld Skovmand i sin ph.d.-afhandling »I bund og grund – 
lærerprofessionens didaktik?«

Professor Lene Tanggaard, der var bedømmer på Keld 
Skovmands afhandling, kalder konklusionerne for et »vig-
tigt fund«. Ikke kun af akademiske grunde – fundet er også 
vigtigt i et samfundsmæssigt perspektiv.

»Danmark er et velfungerende samfund, og det skyldes 
blandt andet, at vi har et højt uddannelsesniveau«, siger 
Lene Tanggaard, der er professor i pædagogisk psykologi 
ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. 
Hun mener derfor, at det er bekymrende, at de nye Fælles 
Mål i folkeskolen lægger op til et lavere intellektuelt niveau.

I forhold til målene viser Keld Skovmand – firkantet 
sagt – at det i dag er nok, at eleverne kan »beskrive« – for 
eksempel beskrive elefantens levevis, fortæller Lene Tang-
gaard. Eleverne skal ikke længere nødvendigvis kunne 
»forstå« elefanten i dens økologiske miljø. Ligesom der 
heller ikke er krav om, at de skal kunne forklare, hvorfor 
elefanten er ved at uddø. 

Men nogle af de pædagogiske og forskningsmæssige 
kræfter bag de nye Fælles Mål afviser kritikken. Således 
mener forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Chri-
stensen og professor Jeppe Bundsgaard ikke, at ph.d.en 
beviser, at det faglige niveau er faldet.

Eleverne skal kun beskrive, ikke forstå
Keld Skovmand er kommet frem til sin pointe ved at tælle 
såkaldte taksonomiske termer op i henholdsvis Fælles Mål 
2009 og Fælles Mål 2015, som var en revision af 2009-må-

lene. På den måde har han fundet ud af, at der er sket et 
skift i brugen af termer.

For eksempel optrådte termen »reflektere« 64 gange i 
2009-målene, men kun 13 gange i 2015-målene. Det er et 
fald på 80 procent. Tilsvarende blev termen »anvende« 
brugt 485 gange i 2009-målene, men kun 221 gange i 
2015-målene. Et fald på 54 procent. På samme vis bliver 
termen »forstå« nu kun anvendt 111 gange mod 198 gange. 
Det er en nedgang på 44 procent.

Sådanne termer er på et højere intellektuelt niveau end 
de termer, som er kommet med i Fælles Mål 2015, forkla-
rer Lene Tanggaard og henviser til gængse læringstakso-
nomiske systemer som Biggs og Blooms. 

I læringstaksonomierne rangerer termer som »beskrive«, 
»fortælle« og »kommunikere« på et lavere intellektuelt 
niveau. Og det er netop sådanne termer – der erkendelses-
mæssigt og intellektuelt er mindre krævende for eleverne 
– som er gået frem fra 2009 til 2015 ifølge Keld Skovmands 
optælling.

For eksempel optrådte ordet »kommunikere« kun 
15 gange i 2009-målene, men hele 59 gange i 2015-må-
lene. Det er en vækst på ikke mindre end 293 procent. I 
2009-målene stod der »fortælle om/fremstille« 21 gange, i 
2015-målene 36 gange. Det er en stigning på 42 procent.

Fælles Mål kontra formålsparagraffen
Faldet i kravene til, hvad eleverne skal få ud af at gå i 
skole, er i modstrid med folkeskolelovens formålsparagraf 
og loven om undervisningens tilrettelæggelse, anfører 
Lene Tanggaard: »Formålsparagraffen og loven lægger op 
til sammenhæng og overblik: Hvad skal jeg bruge det til? 
Hvad ved jeg ikke, hvad ved jeg?« siger hun.

Fælles Mål prioriterer i højere grad repetition af faglige 
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færdigheder, mens formålsparagraffen læg-
ger op til, at eleverne forstår, hvordan ting 
hænger sammen, uddyber hun og fastslår: 
»’Forstå’ og ’opleve’ er på et højere niveau 
end ’beskrive’ og ’kommunikere’«.

I lighed med Keld Skovmand mener hun, 
at Fælles Mål som læreplan betragtet ikke er 
ambitiøs nok. Og dette fald i forventning til, 
hvad eleverne skal få ud af deres skolegang 
intellektuelt og kreativt, kan i det store per-
spektiv få uheldig indvirkning på Danmarks 
status som et usædvanligt velfungerende sam-
fund, vurderer hun.

Fagene har selv valgt termerne
Hvis det kan stadfæstes, at det faglige niveau 
er faldet fra 2009-målene til 2015-målene, 
»skal der gøres noget ved det«, siger Andreas 
Rasch-Christensen, forsknings- og udviklings-
chef ved professionshøjskolen Via University 
College. Han var formand for den mastergrup-
pe, som udarbejdede de forenklede Fælles 
Mål op til indførelsen i 2015.

Det politiske ønske var, at fagligheden 
skulle styrkes, »og jeg er enig i, at det ønske 
skal Fælles Mål afspejle, selvfølgelig«, fastslår 
Andreas Rasch Christensen. Han betvivler 
dog, at Keld Skovmands fund holder vand.

»Oplægget var, at de forskellige faggrupper, 
der har skrevet Fælles Mål, måtte bruge den 

taksonomi, som de vurderede var bedst egnet 
til deres fag, og de har så brugt forskellige tak-
sonomier«, siger Andreas Rasch-Christensen.

Derfor kan man ikke bare trække én tak-
sonomi, Blooms for eksempel, ned over alle 
fagene, mener han.

»Man må spørge de enkelte fag – matema-
tik, historie, dansk – hvorfor de ikke bruger 
for eksempel ordet ’refleksion’ så ofte som i 
de tidligere mål. Med min faglighed kan jeg 
ikke analysere det på tværs af fagene«, siger 
Andreas Rasch-Christensen. 

Keld Skovmand tilbageviser imidlertid An-
dreas Rasch-Christensens indvending: »Det er 
lige meget, om man bruger Solo-taksonomien 
eller Blooms taksonomi, niveauet falder, fordi 
der er færre mål på højt taksonomisk niveau i 
2015 og flere på lavt niveau. Så enkelt er det«, 
siger Keld Skovmand.

 »Hvad der er højt niveau i den ene takso-
nomi, er også højt niveau i den anden«, tilfø-
jer han. »Og så kan man også se på, hvordan 
for eksempel ’reflektere’ går tilbage fra 2009 
til 2015. Det viser en tendens, som er meget 
illustrativ«, påpeger Keld Skovmand.

Ord skal ses i kontekst
Professor Jeppe Bundsgaard, Danmarks Insti-
tut for Pædagogik og Uddannelse, var i 2014 
med til at skrive de nye mål for danskfaget og 

hilser en offentlig debat om fagenes indhold 
og form velkommen. Men han synes ikke, at 
Keld Skovmands optællingsmetode bidrager 
til en »dyb forståelse« af Fælles Mål.

»Metoden er for maskinel og ikke sensitiv 
over for, hvad ord betyder i deres kontekst«, 
siger Jeppe Bundsgaard.

»Jeg afviser ikke, at optællinger kan 
være relevante og oplysende, men det er et 
problem, når de ikke nuanceres af egentlig 
læsning af de tekster, der analyseres«, tilføjer 
han og kommer med eksempler på mål, der 
kan illustrere problemet – to mål fra 2009, 
der begge er på det højeste taksonomiske 
niveau ifølge Keld Skovmand: 
•  »forholde sig til litteraturens og forskellige 

mediers betydning i samfundet«.
•  »forholde sig til korrekt stavning og formel 

sproglig korrekthed i egne og andres tek-
ster«.

Disse to mål vil samlet give 12 point i Keld 
Skovmands optælling, forklarer Jeppe Bunds-
gaard og nævner til sammenligning to mål fra 
2015, der er på henholdsvis det næstlaveste 
og laveste taksonomiske niveau ifølge Keld 
Skovmand:
•  »Eleven kan opstille mål for nye fremstil-

lingsprocesser«.
•  »Eleven kan samtale om, hvad vi bruger 

sproget til«.

Kilde: Undervisnings-
ministeriet.

Optælling af antal 
taksonomiske  
termer, 2009

Optælling af antal 
taksonomiske  
termer, 2015

FLERE ORD PÅ LAVT NIVEAU
Sammenligning af termer på lavt taksonomisk niveau i Fælles Mål 2009 og 2015

59
76

92
81

58

15
34

52
41 36

52
34

23 21

»Kommunikere«       »Undersøge«            »Skrive«               »Udvikle«            »Analysere«               »Tale«       »Fortælle om/fremstille«
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Disse to mål vil kun give tre point i Keld 
Skovmands optælling, siger Jeppe Bundsgaard 
og spørger: »Men er det fire gange bedre, at 
eleven kan forholde sig til litteraturens rolle i 
samfundet og til korrekt stavning, end at ele-
ven kan opstille mål for fremstillingsprocesser 
og samtale om, hvad vi bruger sproget til?«

Ord er udeladt af optællingen
Professor Jeppe Bundsgaard peger på en 
anden – efter hans mening – svaghed ved Keld 
Skovmands optællingsmetode, nemlig alle de 
ord, han ikke tæller, fordi de ikke optræder i 
taksonomien, for eksempel »foretage«, eller 
fordi de er substantiverede, for eksempel 
»fortolkning«. Han kommer med et eksempel 
på et 2015-mål: »Eleven kan foretage flerty-
dige fortolkninger«.

»’Foretage’ eksisterer ikke i taksonomien 
og bliver derfor ikke talt med. Og ’fortolknin-
ger’ tæller heller ikke med, fordi Skovmand 
kun tæller verber«, siger Jeppe Bundsgaard.

Hvis der havde stået »fortolke«, ville Keld 
Skovmand have talt ordet med. Og det rejser 
så et nyt problem set med Jeppe Bunds-
gaards øjne. For hos Keld Skovmand rangerer 
»fortolke« helt nede på næstlaveste niveau 
(niveau 2). 

»Men er det rimeligt?« spørger Jeppe 
Bundsgaard. »Umiddelbart ville jeg opfatte 

’fortolke’ som noget af det mest avancerede, 
man kan gøre«.

Keld Skovmand tilbageviser kritik
Lektor Keld Skovmand parerer professorens 
kritik således: »Hvis man flytter tolke/for-
tolke fra niveau 2 til niveau 6 i taksonomien, 
løfter det niveauet i Fælles Mål 2009 fra 3,01 
til 3,04 og det modsvarende niveau i Fælles 
Mål 2015 fra 2,93 til 2,95 uden at medregne 
effekten af vidensmål«. 

»Den relative forskel på niveauet i de to 
læreplaner forøges dermed. I Fælles Mål 2015 
er vi fortsat under middelniveau, som ligger 
mellem 3 og 4, og der er et godt stykke op til 
et niveau over middel, som er mellem 4 og 5«.

 »Hvis man medregner de substantiverin-
ger, der forekommer i målene – mål, der for 
eksempel indeholder navneordet ’fortolk-
ning’, vil det give et lidt andet billede, men 
dansk er det eneste fag, hvor denne substan-
tiveringsform forekommer i Fælles Mål 2015«, 
siger Keld Skovmand og uddyber: 

»Det sker for eksempel i anden fase i første 
trinforløb: ’Eleven kan deltage i enkel fortolk-
ning. Eleven har viden om metoder til enkel 
fortolkning’. Man kan overveje, om ’deltage i 
enkel fortolkning’ og ’viden om metoder til en-
kel fortolkning’ udtrykker et højt eller lavt 
niveau, og om disse mål er præcise«.

Der er ikke lige mange mål i 2009 og 2015 
– er det så ikke som at sammenligne æbler og 
pærer?

»Antallet af måltermer er i Fælles Mål 
2009 2.509; antallet i 2015 er 2.100. Hvis man 
modregner den forskel, betyder det, at fore-
komsten af for eksempel ’reflektere’ ville være 
54 i stedet for de 64 gange, som ordet faktisk 
nævnes i 2009«, svarer Keld Skovmand.

»Og det medfører, at den procentuelle 
tilbagegang fra 2009 til 2015 bliver mindre 
end de 80 procent, jeg har angivet, nemlig 
75 procent«, vedgår han. »Til gengæld bliver 
den procentuelle fremgang hvad angår for 
eksempel termen ’kommunikere’ større: Den 
vækster så med 368 procent i stedet for 293 
procent«.

Men det er en meget lille forskel, påpeger 
Keld Skovmand, og tendensen er klar: Kra-
vene til, at eleverne skal kunne reflektere, er 
mindre i dag end i 2009. Omvendt er kravene 
til, at eleverne kan kommunikere, mere ud-
talte i dag end i 2009.

Og ifølge de forskellige taksonomier er det 
mere intellektuelt krævende at reflektere end 
at kommunikere – så Fælles Mål 2015 svækker 
det faglige niveau, fastslår Keld Skovmand. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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 H us forbi, lyder det fra Dennis Hornhave Jacobsen 
om lektor Keld Skovmands påstand om, at de nye 
Fælles Mål svækker fagligheden.

»De nye mål svækker ikke fagligheden, ikke i historie. 
Tværtimod revitaliserer de historiefaget«, siger Dennis 
Hornhave Jacobsen, der er formand for Falihos, Forenin-
gen af lærere i historie og samfundsfag.

»Faktisk mener jeg, at de nye mål har potentialet til 
at understrege nutidsrelevansen for elever i langt højere 
grad, end de tidligere mål gjorde. De nye mål er med til 
at sætte en positiv retning for faget. Jeg og bestyrelsen er 
glade for dem«, understreger han.

Det didaktiske grundsyn i Fælles Mål 2015 er, at det 
er vigtigere, at eleverne lærer at forholde sig kritisk til de 
fortællinger, der er om for eksempel Christian den 4., end 
at de lærer Christian den 4.s liv og gerninger at kende, 
fortæller historielærerformanden.

»Eleverne skal nu lære, at afsenderen – ham, der skri-

ver om Christian den 4. – altid har et normativt udgangs-
punkt. At han er tendentiøs«, uddyber Dennis Hornhave 
Jacobsen.

»Det er en forståelse af historieundervisningen, der 
har ligget der siden 1993-skoleloven, men i de nye Fælles 
Mål træder den langt skarpere frem. Nu er målene trukket 
endegyldigt over i kompetencesammenhæng«, siger han.

Keld Skovmand holder fast
Keld Skovmand fastholder sin påstand om, at fagligheden 
bliver svækket fra Fælles Mål 2009 til Fælles Mål 2015. 
I sin ph.d. har han ikke gjort det taksonomiske niveau i 
historiefaget op, men et hurtigt blik på Fælles Mål 2015 
viser, at »der ikke ligefrem er nogen overflod af mål på 
højt taksonomisk niveau«, siger han: For eksempel fore-
kommer »diskutere« kun en enkelt gang og »vurdere« blot 
to gange, mens »forklare« forekommer hele ni gange og 
»redegøre« fire.

T E K S T :  J O H N  V I L L Y  O L S E N  ·  I L L U S T R A T I O N :  M A I - B R I T T  A M S L E R

F A G E K S P E R T E R : 
Fælles Mål styrker fagligheden
De nye Fælles Mål understreger nutidsrelevansen af undervis-
ningen, mener historielærernes formand. Lektor i historie kø-
ber heller ikke påstand om, at der er sket en faglig svækkelse.
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»Diskutere« og »vurdere« er på et højt niveau i de for-
skellige taksonomier, for eksempel Blooms, nemlig niveau 
6, fortæller Keld Skovmand, mens »forklare« er nede på 
niveau 2. »Redegøre« er helt nede på niveau 1. Jo højere 
niveauet er, jo mere intellektuelt krævende – og lærerigt – 
er det for eleven.

Keld Skovmand går galt i byen
Men Keld Skovmand går galt i byen, siger lektor i historie 
på læreruddannelsen UCL Jens Aage Poulsen, der var 
formand for den arbejdsgruppe, som i 2014 udarbejdede 
de nye, forenklede Fælles Mål for historie. At sammenligne 
Fælles Mål 2009 med Fælles Mål 2015 med Blooms takso-
nomi som målestok er som at sammenligne æble og pærer, 
mener han.

Fælles Mål 2009 og Fælles Mål 2015 
er nemlig substantielt forskellige. Fæl-
les Mål 2009 var således indholdsori-
enterede, mens de nye Fælles Mål er 
kompetenceorienterede, påpeger han: 
»Derfor er det metodisk problematisk 
blot at foretage en kvantitativ optæl-
ling og med brug af Blooms taksonomi 
konkludere, at ambitionsniveauet er 
sænket fra 2009 til 2015«.

Tag for eksempel begrebet »for-
tælle«, uddyber Jens Aage Poulsen. 
»Fortælle« har lav taksonomisk status 
hos Bloom, og det passer fint med Fæl-
les Mål 2009, hvor der i trinmålet efter 
6. klasse står, at »Undervisningen skal 
lede frem mod, at eleverne har tilegnet 
sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at fortælle om 
magtforholdet mellem konge og kirke i 
Danmark«.

Men i 2015-målene bliver »fortælle« 
ikke knyttet til et bestemt historisk ind-
hold, som »fortælle« jo gjorde i 2009, 
forklarer Jens Aage Poulsen. ’Fortælle’ er nu forbundet 
med kompetencer, jævnfør for eksempel dette kompe-
tencemål efter 6. klasse: »Eleven kan perspektivere egne og 
andres historiske fortællinger i tid og rum«.

»’Fortælle’ har derfor ikke identisk betydning i Fælles 
Mål 2009 og Fælles Mål 2015«, understreger Jens Aage 
Poulsen og peger på, at de to læreplaner – i didaktisk for-
stand – er lige så forskellige som fodbold og boksning. For 
mens den faste vending i 2009-målene lød: »Undervisnin-
gen skal lede frem imod …«, lyder den i 2015-målene såle-
des: »Eleven kan …«.

Derfor er det problematisk bare at trække Blooms tak-
sonomi ned over de to læreplaner og så sammenligne dem 
ud fra det, mener altså Jens Aage Poulsen.

»Sat på spidsen er det næsten som at sammenligne 
højden på Rundetårn med højden af et tordenskrald – i 
hvert fald når det handler om læreplanerne i historie«, 
siger han. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Sat på spidsen er  
det næsten som at 
sammenligne højden 
på Rundetårn med  
højden af et  
tordenskrald.

 
Jens Aage Poulsen
Lektor i historie

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Skolemessen i Aarhus. Vi 
glæder os til at se jer på 
stand 8.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik
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L Æ R E R  T I L  L Æ R E R

VIND ET  
WEEKENDOPHOLD  
Del dine erfaringer og ideer på 

folkeskolen.dk/lærer-til-lærer.  

Vi trækker lod om et weekend-

ophold for to blandt de  

indlæg, vi bringer i  

bladet i 2018.

Eleverne »vokser«, som dagen skrider frem  
– de lærer kanon meget om fremlæggelse  
og bliver stærke i egen pitching.

Pitch = ultrakort fremlæggelse, også kaldet en 
salgstale (kendt fra tv-programmet »Løvens 
hule«). Jeg møder op til Lemvigmesterskab i 
pitching, hvor mine elever fra 8. og 9. klasse 
møder elever fra tre andre skoler i en dyst på 
det lokale gymnasium, hvor grupper af udsko-
lingselever udfordrer hinanden.

Eleverne har arbejdet i grupper med ideudvik-
ling og med at visualisere deres bud på 
en løsning af en problemstilling på 
en papvæg, som bruges i deres 
pitch. Mine elever er nervøse 
og lidt modvillige, synes ikke, 
deres pitch er god nok, ej 
heller deres væg. Men de går 
i gang med at stille væg-
gene op, mens de skæver til 
de andre skolers vægge – og 
opdager nu, at egne vægge ikke 
falder udenfor – det hjælper på 
humøret.

Vi bliver budt velkommen, og pitch-delen kan 
begynde. Grupperne inddeles i tre store hold:

1. Gruppen pitcher for en dommer og andre 
elevgrupper på skift – gruppen får point i for-
hold til innovation, pitchens kvalitet, hvorvidt 

projektet er realistisk, og om gruppen har en 
rød tråd.

2. Gruppen går selv rundt til de andre grup-
per og er dommer på gruppernes pitch.

3. Gruppen får en rundvisning på gymnasiet 
– med efterfølgende tipskupon med mulighed 
for at vinde billetter til et modeshow.

Jeg oplever eleverne blive mere og mere 
modige, som de ser de fremmede grupper an. 
Mange har hjælpesedler med til deres pitch. 
Efterhånden som eleverne har pitchet flere og 
flere gange, forsvinder nervøsiteten og deres 
små hjælpesedler, og de tør træde i karakter 

med både stemme og åbenhed. Alle gør 
det rigtig godt, og der er slet ikke 

det »slaskeværk og putten sig«, 
som vi ser så meget hjemme i 

klassen. Eleverne er optage-
de af deres projekt, de kan 
forklare det, de er stolte. 

Det er en yes, yes-ople-
velse for en lærer.  

Den del, hvor grupperne 
skal rundt og bedømme andre 

ukendte grupper, er direkte geni-
al. Eleverne er meget interesserede, 

og nogle steder får de også snakket med 
elever, de slet ikke kender. Samtidig er de vigti-
ge for konkurrencen, fordi de skal bedømme ud 
fra kriterier, de også selv bliver bedømt på. Og 
mon ikke der bliver opdaget både pitch-fif og 
gode visualiseringsmuligheder hos andre grup-

per, som eleverne selv kan bruge efterfølgende 
på skolen i fremlæggelser.

Så mit svar må blive et stort ja – mesterskab 
i pitching er en disciplin, der i den grad styrker 
fagligheden i forhold til alle fag, fordi eleverne får 
redskaber til ideudvikling, bliver meget bevidste 
omkring visualisering af deres ideer og har fokus 
på pitching. Tre ting, som de har meget brug for 
i alle deres projektfremlæggelser på tværs af 
fag.  

På fællesdagen for ele-
vernes fremlæggelse 
oplever de, at de tør – og 
at de lykkes med deres 
pitch. Det giver selvværd.  
Foto fra video

TEKST 

TINE LUND 
LÆRER, 
THYBORØN SKOLE

  Socialt iværksætteri hedder projektet, som er 
et brobygningsprojekt i samfundsfag mellem 
grundskole og de merkantile ungdomsuddan-
nelser. Formålet er at vise eleverne, hvordan man 
arbejder med innovation i forhold til idegenere-
ring på de merkantile ungdomsuddannelser.

  I år er valgt fire sociale cases med problemstilling 
i forhold til: madspild, unge mødre, ud af miljøet 
og genbrugstøj. Grupperne skal via ideudvikling 
udtænke en løsningsmodel, visualisere den og 
pitche den. 

  To merkantile lærere kommer ud på skolerne og 
gennemfører forløbet med eleverne sammen med 
klassernes egne lærere.

Socialt iværksætteri  
på skemaet

Kan mesterskab  
i pitching løfte  
fagligheden?

      DU FÅR  
    IKKE LÆNGERE 
NYT OM DINE FAG  
          I DIT NYHEDSBREV

 Folkeskolens faglige netværk har nemlig fået hvert sit nye nyhedsbrev.
Fremover er det derfor her, du får de seneste indlæg med faglig inspiration og holdninger 
fra fagkolleger sammen med faglige artikler, anmeldelser og arrangementer.
Tilmeld dig nyhedsbrevene på:

folkeskolen.dk/nyhedsbrev

folkeskolen.dk/fag
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D E B AT

Hvilke kulturer og identiteter skal lærerne 
fremme i danskfaget? Hvilke tekster skal vi 
som lærere anvende for at spejle den mang-
foldighed af elever, der sidder i klasserum-
mene i dag? Hvad er multikulturel litteratur, 
og hvordan kan denne litteratur bruges i 
danskfaget?

Det er nogle af de spørgsmål, jeg er opta-
get af som forsker. Som led i mit ph.d.-projekt 
er jeg dels ved at udvikle en definition på 
multikulturel litteratur med baggrund i in-
ternational forskning på området og læsning 
af danske værker. Dels intervenerer jeg med 
multikulturel litteratur i tre 8.-klasser på tre 
skoler i landet.

Lige nu er jeg ude i klasserne for at obser-
vere, hvordan elever og lærere arbejder med 
den multikulturelle ungdomsroman »Haram« 
af Kristina Aamand. Jeg er nysgerrig efter, 
hvordan elever og lærere italesætter kultur, 
religion og identitet, og hvad det gør ved 
elevernes motivation og deltagelse i undervis-
ningen. Der ligger nemlig nogle pædagogiske 
ambitioner om, at eleverne forholder sig 
moralsk, etisk og personligt til de perspekti-
ver, værdier og mangfoldige identiteter, der 
repræsenteres i den multikulturelle litteratur. 
Jeg holder også øje med, om eleverne anven-
der deres egne kulturelle, sociale, religiøse og 
sproglige forudsætninger i litteraturarbejdet.

Dette var tilfældet i min seneste obser-

vation, hvor en af eleverne skrev i sin bog-
anmeldelse af »Haram«: »Jeg synes, at bogen 
er god, først og fremmest, fordi jeg kunne 
relatere til den«.

Han gav den fire ud af fem stjerner og 
uddybede i sin anmeldelse, hvad han kunne 
relatere til. Det var blandt andet den familie-
kultur, som bogen portrætterede, hvor det at 
være jomfru før ægteskab var noget, han nik-
kede genkendende til.

Når jeg sidder i praksis, holder jeg også 
øje med, hvordan elever, der ikke umid-
delbart kender til de multikul-
turelle tematikker, itale-
sætter de kulturelle 
repræsentationer 
i teksterne. For 
et andet og lig 
eså vigtigt formål 
med indskriv-
ningen af mul-

tikulturelle tekster er, at disse giver indblik i 
andres leveformer. På den måde kan litteratu-
ren potentielt være fordomsreducerende og 
fremme elevernes kulturelle forståelse.

Der er et spændingsfelt mellem forskning, 
der på den ene side viser, at det er vigtigt at 
anerkende minoriteters baggrund og tænke 
deres kulturelle, sproglige, religiøse og sociale 

erfaringer ind i valget 
af indhold til un-

dervisningen, og 

Forsker opfordrer til en kulturelt ansvarlig pædagogik, der spejler den mangfoldighed af elever, der sidder i 
en klasse i dag. For når elever kan genkende sig selv i skolens indhold, føler de sig værdsat, set og anerkendt. 

Danskfaget har brug for 
multikulturelle fortællinger

KRONIK
NADIA MANSOUR
PH.D.-STIPENDIAT PÅ AARHUS 
UNIVERSITET OG LÆRER- 
UDDANNELSEN VIA
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KRONIKKEN
Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redak-
tionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig 
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og 
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.  
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.
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Illustration: Peter Berke
forskning, der på den anden side viser, at der 
ligger en fare for at kategorisere og fastlåse 
bestemte elevers identitet, når man kobler 
bestemte tekster til bestemte elevgrupper.

Sagt med andre ord er det svært at aner-
kende bestemte minoritetselevers kulturelle 
baggrund uden at se dem som de andre. 
Lærere ønsker ikke at forskelsbehandle, og 
mange tror, at en sådan forskelsbehandling 
kan tolkes diskriminerende. Ikke desto min-
dre viser forskningen, at kultur tæller.

Kultur gennemsyrer allerede 
skolens indhold, for intet ind-
hold er neutralt. I en kulturelt 
ansvarlig pædagogik er det vig-
tigt at overveje, hvilke stemmer 
der bliver hørt, og hvilke der 
ikke bliver. Multikultur, sproglig mang-
foldighed, minoritetserfaringer og religion er i 
spil både i samfundet, i skolens rum og i lit-
teraturen. Det er heller ikke ligegyldigt, hvad 

man arbejder indholdsmæssigt med i dansk-
faget. Forskning viser, at når eleverne bliver 
spejlet i skolens indhold, føler de sig værdsat, 
set og anerkendt for dem, de er. De deltager 
mere aktivt i samtalerne og bliver mere moti-
verede i skolen.

Men hvad er så problemet? Hvorfor kan 
vi ikke bare anvende tekster, der spejler ele-
verne?

Udfordringen ligger i, at vi i de senere år 
har været vidner til en intensivering af fore-
stillingen om en særlig essentiel dansk kultur 
og en dansk identitet i den uddannelsespoliti-
ske dagsorden.

Dette er med til at ghettoisere minoriteters 
erfaringer, idet skolen ikke inviterer deres 
erfaringer, sprog og kulturelle praksisser ind 
i skolen, medmindre det bliver gjort som en 
synlig andethed.

Jeg problematiserer, ligesom andre for-
skere, denne intensivering af en monokul-
turel identitetspolitik i skolen, i takt med at 
Danmark bliver mere multikulturelt. Og jeg 
problematiserer også en overfladisk fejring af 

elevernes anderledes kulturer gennem for 
eksempel maddage eller kulturdage. 

Det sidste gør jeg, fordi kategorise-
ringen af det eksotiske som andet 

end dansk er med til yderligere at 
stigmatisere etniske minoriteter.

Samtidig problematiserer jeg, at katego-
riseringen af dansk identitet kun kobles op 
på den danske kulturarv. Den danske 
kulturarv er vigtig i danskfaget, 
men vi har brug for bredere 
identitets- og kulturelle refe-
rencerammer, der indskriver 
en mangfoldighed af fortællin-
ger, som eleverne kan bygge de-
res identiteter op på. Det kræver en 
kulturelt ansvarlig pædagogik, der indskriver 
minoriteters fortællinger som en del af den 
danske selvforståelse og ikke som fortællinger 
fra fremmede lande.

Indskrivningen af multikulturel litteratur 
skal gøres af tre væsentlige årsager:
•   Først og fremmest skal flerkulturelle elever 

kunne genkende sig selv i skolens indhold, 
så de føler, at de er en del af Danmark.

•   Dernæst skal alle elever møde multikultu-
relle tekster, fordi alle elever skal forbere-
des til livet i en globaliseret verden.

•   Sidst, men ikke mindst, skal skolen danne 
og uddanne børn til fremtidig samfundsdel-
tagelse, hvor de kan handle for at skabe en 
bedre og mere retfærdig verden både lokalt 
og globalt.

Danske forskere har peget på, at vi har brug 
for indhold, der reflekterer mangfoldighe-
den i Danmark og også mangfoldigheden i 
litteraturen. Der findes en del ungdomslit-
teratur, der adresserer kulturel diversitet på 
komplekse måder. Men der er mig bekendt 
endnu ikke nogen, der undersøger, hvor-
dan og hvilket indhold dette skal være. Mit 
projekt, »En inkluderende litteraturdidaktik 
med multikulturelle tekster«, er således et 
bidrag til denne identitetspolitiske diskussion. 
Danskfaget skal åbne for nye fortællinger om 
det at være menneske gennem arbejdet med 

moderne, multikulturelle tekster, fordi disse 
gennem plot og personskildringer viser og 
åbner for samtaler om identitet, kultur, 
tilhørsforhold, nationalitet, integration, 

udseende (for eksempel hudfarve) og 
meget mere. 
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Deja-vu? 

Den følelse er der mange lærere, der har 
i øjeblikket. Men selv om situationen med 
lockoutvarsel og forhandlinger i Forligsin-
stitutionen næsten er magen til situationen 
op til lockouten i 2013, er der meget, der er 
anderledes. 

I 2013 havde regeringen sikret sig opbak-
ning fra de fleste partier i Folketinget til at 
gennemføre sin plan om at fjerne lærernes 
arbejdstidsaftale ved overenskomstforhand-
lingerne med magt. Det gjorde det helt 
umuligt for os at finde politisk opbakning, 
som kunne afværge det, der skete. Og det 
var svært for folk at tro på, at planen virkelig 
fandtes. Selv blandt vores venner i fagbevæ-
gelsen kunne man ikke helt tro, at det var så 
galt fat. 

Nu er historien om, hvad der skete i 2013, 
et kendt faktum – og alle er enige om, at det 
ikke må ske igen. Især er man i fagbevægelsen 
meget bevidst om, at det, der skete mod læ-
rerne i 2013, ikke skal få lov til at gentage sig – 
for nogen! Og vi er sammen med mange flere 
denne gang i en fælles kamp for respekt om 
aftalesystemet. Og på Christiansborg udtaler 
flere ledende politikere, at der skal rettes op 
på skaderne fra 2013. 

Så situationen er ikke den samme som i 
2013. Vi står ikke alene. 

Men situationen er stadig meget alvorlig. 
Én ting er, at »Danmark går i sort« gennem en 
lockout, som medierne beskriver det; noget 
andet er de langsigtede konsekvenser, hvis vi 
som tillidsvalgte for offentligt ansatte ikke kan 
forhandle løn og arbejdsvilkår i ligeværdige 

forhandlinger, og hvis offentligt ansattes ar-
bejdsforhold ikke er attraktive.

I folkeskolen tegner der sig desværre 
tydelige spor tilbage fra 2013. Uddannede 
lærere vælger folkeskolen fra i alt for stort 
omfang – og vi ved, hvorfor det sker. Ifølge 
forskning fra UCC siger de lærere, der stop-
per, at de ikke kan komme til at være lærere, 

sådan som de gerne vil. At opbygge relationer 
til eleverne over tid og kunne støtte dem i 
deres læreprocesser er essentielt for lærere. 
Men netop det bliver oplevet som sværere og 
sværere at udfolde i folkeskolen. På grund af 
stram økonomisk styring bliver lærerarbejdet 
til konkrete afgrænsede opgaver der skal 
afvikles og leveres. Lærere har ikke tid til at 
følge op på elevernes behov, når de er der, 
og derfor kan mange lærere ikke se sig selv i 
øjnene mere. 

Den kamp, vi fører i disse uger for ordent-
lige rammer om lærerarbejdet, er også en 
kamp for den måde, vi gerne vil være lærere 
på. Og heldigvis viser undersøgelsen fra UCC, 
at ambitionen for måden at være lærer på er 
den samme – både for de lærere, der stadig er 
i folkeskolen, og for dem, der har forladt den 
– og også for de unge, som søger læreruddan-
nelsen. 

 Den kamp, vi fører i 
disse uger for ordentlige 
rammer om lærerarbej-
det, er også en kamp for 
den måde, vi gerne vil 
være lærere på.

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

Læs

Læs hele indlæg-
get på folkeskolen.
dk/628091.

Vi vandt 
sammenholdet

›  Katrine Vinther 
Nielsen  
Lærer, tillidsrepræsen-
tant og kredsstyrelses-
medlem, Aarhus

»(…) Historien har vist, at fagfor-
eningen kan sejre (over tid): Tidlige-
re storstrejker har været en gevinst 
for lønmodtagerne. Det har ført til 
37-timers arbejdsuge, en sjette 
ferieuge og lønstigninger.

Og 2013 var ikke kun gule 
veste og kolde vinde: Jeg glem-
mer aldrig følelsen af fællesskab, 
solidaritet og kampånd, særligt 
klart står mindet om den store 
demonstration i København: Her 
var det tydeligt, at vi vandt sam-
menholdet.

Det kan vi gøre igen«.

DLF MENER
AF DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND FOR DLF 
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Ghettopolitik
›  Kjeld Johansen 

MSc psych., ph.d. educ.

›  Finn Kjær 
Marslev

› DEBAT

»Gennem adskillige år har forskel-
lige grupper af forskere vist, at hvis 
et ganske lille barn (½-1 år) gennem 
en længere periode stimuleres med 
et sprog forskelligt fra forældrenes 
sprog, for eksempel ved at have en 
barnepige, der taler til barnet med et 
andet sprog end forældrenes, så vil 
barnet mange år senere have lettere 
ved at lære dette andet sprog og i 
særdeleshed sprogets lydsystem. 

Det er, som om det auditive sy-
stem ved denne meget tidlige stimula-
tion gøres parat til den efterfølgende 
indlæring mange år senere. Måske 

skulle vi bruge den viden til at stimu-
lere småbørn hos indvandrerfamilier 
ved at lade nogle unge, lokale stude-
rende tilbringe en times tid om ugen 
med at lege med småbørnene og tale 
til dem på det lokale sprog«.

Fra artikel i »Specialpædagogik« 
nummer 3, maj 2012, og i »Move-
ment, Vision, Hearing – The Basis of 
Learning« (2011), Wydawnictwo Aka-
demii Pedagogiki, Warszawa, ISBN 
978-83-62828-24-1.

Regeringen har den 1. marts i år 
fremsat forslag, der blandt andet 
indeholder krav om småbørns op-

tagelse i daginstitutioner. Forskning 
viser, at der sker et skift i børns opfat-
telse og udvikling af sprog omkring 
etårsalderen. Det betyder måske, at 
man bør starte endnu tidligere som 
foreslået i ovenstående citat.

Ved at lade den helt indledende 
sprogstimulation foregå i barnets 
hjem og under overværelse af foræl-
drene, kan man måske fjerne foræl-
drenes frygt for »farlig« påvirkning 
fra en institution.

I 2013 blev det klart for alle, at en 
strejke/lockout for offentligt ansatte 
er en illusion uden substans. De 
offentligt ansatte kan og vil aldrig 
tage syge og ældre som gidsler i en 
konflikt, hvilket staten/regionerne 
og kommunerne lukrere på, så en 
konflikt ikke koster menneskeliv. Lig 
på bordret er ikke god reklame. 

De offentligt ansatte kan ikke hol-
de en konflikt kørende i så lang tid, at 

den offentlige pengekasse bliver tom, 
men strejkekasserne tømmes der-
imod hurtigt, og til hvilken nytte?

Hvis konflikten på området bliver 
alt for lang, griber Folketinget ind 
med lovindgreb, hvor flertallet der-
efter dikterer vilkårene for offentligt 
ansatte og hvad heraf følger i kølvan-
det. Det eneste, den enkelte offentligt 
ansatte kan vælge, er jobskifte til det 
private arbejdsmarked, hvor arbejds-

markedsaftaler indgås af ligeværdige 
parter. 

Sker et lovindgreb igen som i 2013, 
vil de bedst kvalificerede offentligt 
ansatte skifte job til arbejdspladser, 
hvor der stadigvæk gælder fornuft 
og ligeværdighed. Flugten fra den 
danske folkeskole for både elever og 
lærere taler sit tydelige sprog efter 
konflikten i 2013. 

Læs

Læs hele indlæg-
get på folkeskolen.
dk/628091.

Strejke i det offentlige er rituel  
stammedans uden substans

RETTELSE
 
Sommetider bliver 
vi desværre blind på 
begge øjne. Det skete, 
da vi på statistikop-
slaget i Folkeskolen 
nummer 05 skrev »Fra 
kvindefag til mande-
fag«. Som tallene på 
siderne viser, er der jo 
naturligvis tale om det 
modsatte: »Fra man-
defag til kvindefag«. Vi 
beklager fejlen.

Flere læsere har 
desuden spurgt til 
begrebet nettoløn på 
samme opslag. Net-
toløn refererer i Kom-
munernes og Regio-
nernes Løndatakontor 
til lønnen før skat uden 
pension.
-red.
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C laus Hjortdals hilsen består af et fast 
håndtryk og et smil, der krøller ryn-
kerne opad. 22. marts vil han i Middel-
fart forsøge at give hånd til de cirka 110 
ledere, der udgør Skolelederforeningens 

øverste myndighed: repræsentantskabet. I fire år har 
Claus Hjortdal stået i spidsen for skolelederne, og nu 
er han på valg igen – foreløbig uden modkandidater. 

I sin første periode har han givet mange profes-
sionelle håndtryk. Også til mange journalister. Claus 
Hjortdal har været med til at professionalisere Skolele-
derforeningen og give lederne en stemme i medierne. 
Han bliver citeret dagligt i nyhedsmedier og optræder 
i snit to gange om ugen i fjernsynet. Alligevel var det 
noget så jovialt som et håndtryk, der gav ham stor 
modvind i den offentlige debat. Det skete, da han 
udtalte, at håndtrykket kan trumfe knus, når lærere 
trøster elever. 

»Jeg er ikke en,  
 andre skal 
    bestemme 
          over«

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  I L L U S T R A T I O N :  R A S M U S  J U U L

I fire år har Claus Hjortdal stået i  
spidsen for landets skoleledere. Og  
især lærere har stået i kø for at give 
ham verbale bank for hans holdninger 
til håndtryk, arbejdstidslov og skole-
reform. Nu er han på valg igen.
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»Jeg synes, det er uprofessionelt, hvis man vil give 
knus. Det gode danske håndtryk, det har man aldrig 
taget skade af«, siger han.

Forklaringen er ligetil for en mand, der i seks år 
arbejdede som lærer i Thy med musik og biologi som 
linjefag. Og derefter gennem 15 år har samlet erfaringer 
som skoleleder på tre skoler i det nordjyske. 

»Hvis et barn har oplevet, at mor og far nærmest 
har revet hovedet af hinanden, inden det kommer i 
skole, og læreren siger: ’Du ser så ked ud af det, du får 
lige et knus’, så gør du ondt værre. Hvis man giver et 
knus, skal man også bruge tid på at sætte sig ned og 
spørge barnet: ’Hvad er der sket? Kan jeg gøre noget?’ 
Giver man bare et knus, er man simpelthen ikke profes-
sionel«, uddyber han.

Optimisten
Claus Hjortdal forsøger ellers at dæmpe den kritiske 
tone, når han snakker om skolen. For han synes virke-
lig, at folkeskolen har brug for at blive talt op. Han er 
ikke i tvivl om, at skolen, i de år han har siddet i for-
mandsstolen i det åbne kontorlandskab på foreningens 
kontor midt i København, er blevet bedre. 

»Vi er pressede. Men vi skaber resultater i folkesko-
len, selv om lærerne underviser flere timer, og selv 
om vi har flere børn i klasserne og færre ledere. Vi har 
skabt rationaliseringer, og vi har skabt resultater. Jeg 
synes, folketingspolitikerne burde give folkeskolen en 
stående applaus en gang om ugen, for vi leverer fak-
tisk«, siger Claus Hjortdal. 

Men rosende ord kan også give bagslag. Det har 
Claus Hjortdal flere gange fået at føle. I debatspor på 
både Twitter, Facebook og folkeskolen.dk har lærere 
blandt andet kaldt ham manipulerende,  et blålys og 
beskyldt ham for kun at se verden, som han selv vil. 
Mest i starten, da reformen og arbejdstidsloven var ny. 
Mindre i dag, hvor han i højere grad står frem og siger, 
at der mangler resurser til at implementere skolerefor-
men, og han offentligt efterlyser en arbejdstidsaftale til 
lærerne.

»Det har været fair nok. Men noget af debatten har 
været grov. Jeg ved godt, at man har ytringsfrihed, men 
jeg synes, at man som lærer hele tiden skal være forbil-
lede for sine elever i, hvordan man debatterer – og der 
synes jeg nok, jeg har prøvet situationer, som ikke var 
rare«. 

Men han lytter til kritikken og forstår den et stykke 
hen ad vejen. 

»Vi er jo en del af ledelsen. KL er den store skurk, 
og så kommer vi lige bagefter. Vi skal udmønte de gæl-
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dende paragraffer og regler, og derfor bliver vi jo en trussel 
i det spil«. 

Claus Hjortdal har især hørt hårde ord, når han fortæl-
ler, at han er for indholdet i lærernes arbejdstidslov. 

»Vi var ikke enige med lærerne. Vi syntes, det var en fejl, 
at lærerne havde et skema, på samme måde som eleverne 
havde et skema. Vi havde brug for, at lærerne var mere på 
skolen og kunne samarbejde mere«, siger han. 

I dag fire år efter mener han stadig, at der er gode takter 
i lov 409, men han kommer med et meget stort men: »Det 
var en katastrofe, at man lovgav om det. Jeg mener, at KL 
og staten har en stor skyld i, at stemningen blev så dårlig, 
som den blev, i folkeskolen«, siger han.

Konkurrencemennesket
Claus Hjortdal vil helst være på vinderholdet. Han bliver 
af samarbejdspartnere fra både KL og Danmarks Lærer-
forening beskrevet som en mand, man ved, hvor man har. 
Men også en ambitiøs mand, der helst vil vinde. 

På KL’s årlige Børn og Unge Topmøde i Aalborg plejes 
netværk både ved foredrag og i baren – men også med en 
løbetur. Claus Hjortdal er 195 centimeter høj, så formand 
for Danmarks Lærerforening Anders Bondo, KL-direktør 
Arne Eggert og rektor på professionshøjskolen UCC Stefan 
Hermann er i forhold til ham små mænd – men de kan som 
regel løbe fra ham. Hvert år på topmødet er der en gruppe 
skoletopfolk, som snører løbeskoene, men et år kunne 
Claus Hjortdal ikke følge med, og gruppen måtte sænke 
farten og vente på skoleledernes formand. Lige indtil de 
var tre hundrede meter fra målet. Da satte Claus Hjortdal 
tempoet op og strøg i mål som den første. 

Claus Hjortdal kan godt lide at sætte sig mål, og han 
mener også, at mål er godt for skolen. Men med skolerefor-
men har målstyring taget overhånd, siger han. 

Jeg synes, folketingspolitikerne 
burde give folkeskolen en  
stående applaus en gang om  
ugen, for vi leverer faktisk.
Claus Hjortdal 
Formand for Skolelederforeningen

•  Født 20. februar 1960 i 
Thisted. 

•  Læreruddannet fra Nørre 
Nissum Seminarium i 
1986 og arbejdede som 
lærer i Sydthy Kommune 
frem til 1992. Fra 1992-
2007 skoleleder på tre 
forskellige nordjyske 
skoler.

•  I 2007 blev han formand 
for den daværende Skole-
lederforeningen, som var 
i gang med at fusionere 
med Lederforeningen. I 
2008 blev han næstfor-
mand i den nye Skolele-
derforeningen, som er en 
del af DLF. 

•  I 2014 blev han formand 
for Skolelederforeningen. 
Derudover er han i dag 
også formand for LC-
Lederforum og FTF’s 
Lederråd.

•  I 2015-2016 blev han 
udpeget som formand 
for regeringens udvalg for 
inklusionseftersyn.

•  Bor i Thy, men sover flere 
af årets dage i en lejlig-
hed i Købehavn. Gift med 
skoleleder Birthe Hjortdal. 
De har tilsammen fem 
børn og to børnebørn.

•  Den 20. marts er han 
igen på valg til formands-
posten i Skolelederfor-
eningen. Foreløbig er der 
ingen modkandidater. 

CLAUS  
HJORTDAL
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»Lærerne har ret i, at der har været for meget styring 
efter bogen«, siger han og peger på to sider af skolerefor-
men. Den ene er målstyring. Den anden er mere bevæ-
gelse og åben skole. 

»Vi skulle være mere specifikke på, hvad vi ville med 
børnene. Antorini sagde: ’De skal blive dygtige, men vi 
vil også vide, at det sker’. Der går det galt, for så går hele 
embedsværket i gang med statistik og datasystemer«, si-
ger Claus Hjortdal. 

Han havde meget hellere set, at politikerne havde haft 
modet til at satse på fleksible skoledage, åben skole og 
bevægelse først.

»Vores store fejl var, at vi ikke startede med det sjove 
og det mere interessante i den lange skoledag. Da vi nå-
ede til det, var vi låst af, at vi skulle skabe resultater hur-
tigt. Så det fik nogle uheldige konsekvenser«. 

Lærere har beskyldt ham for at være ukritisk over for 
skolereformen. Men det mener han ikke holder:

»Vi har været kritiske over for manglen på resurser fra 
begyndelsen. Pengene fulgte jo ligesom ikke med. Men 
det har nok ikke været så tydeligt, fordi der har været så 
meget andet mudder på linjerne«.

Men er han ikke blevet mere kritisk, som årene er 
gået?

»Jo, vi skifter jo alle holdning. Når man indfører noget 
så stort, så bearbejder man det. Folkeskolens styrke er, 
at vi bevæger os med små skridt, og så modellerer vi hele 
tiden. Nu har vi været igennem noget og fået flyttet nogle 
ting. Der er eksempelvis blødt op på Fælles Mål, for det 
var ikke en dansk tradition. Det var over kanten. Og sådan 
vil man modellere hele tiden«. 

Lederen
Umiddelbart skulle man tro, at selvtillid ikke er det, 
Claus Hjortdal mangler. Han er en mand, der bærer en 
habitjakke med stil, men heller ikke står i vejen for at 
tage til møde på en skole iført sort bikerlæderjakke over 
en nystrøget skjorte. Skal han skrive et notat, finder han 
en blå fyldepen med blæk frem fra inderlommen. Han 
udstråler selvsikkerhed og autoritet. Men hvis han i dag 
med sin 58-årige livserfaring kunne give sig selv som ung 
råd, ville det være: 

»Du skal tro mere på dig selv, du skal tro mere på det 
potentiale, du har, og så skal du gå efter det«.

Claus Hjortdal fik sin første skolelederstilling som 32-
årig, og alligevel ville han gerne have været hurtigere ude 
af startblokken. Men i virkeligheden handler det om, at 
starten på hans karriere var præget af tilfældigheder. Som 
lærer blev han ramt af sidst ind, først ud-princippet. Han 
blev forflyttet. 

»Jeg var på det tidspunkt mødeleder og formand for 
pædagogisk udvalg og arrangerede teaterstykker på sko-
len. Der var mange lærere, der var ringere. Men jeg var 

sidst ansat, så jeg skulle ud. Så tænkte jeg: ’Jeg vil være 
leder, for der er ingen, der skal fortælle mig, hvornår jeg 
skal gå’. Det var det skub, der skulle til. Da gik det op for 
mig: Jeg er ikke en, andre skal bestemme over«. 

Det var også grunden til, at han som skoleleder var 
med i en udbrydergruppe, som i 1997 gjorde oprør 
mod, at Danmarks Lærerforening skulle forhandle over-
enskomst for skolelederne. En stor gruppe skoleledere 
stiftede en selvstændig lederforening, og Claus Hjortdal 
var med. I ti år var der to foreninger for skoleledere i 
Danmark. 

»På det tidspunkt var jeg viceinspektør på en skole i 
Thisted, og hvis jeg skulle have mere i løn, skulle jeg bede 
DLF’s kredsformand om at give mig mere i løn, og så 
skulle han samle et forhandlingsudvalg, som blandt andet 
bestod af tillidsrepræsentanten på min skole. Det kunne 
jeg ikke leve med«, siger Claus Hjortdal. 

I 2007 blev det besluttet, at lederne i Danmarks Læ-
rerforening selv kunne forhandle overenskomst. Claus 
Hjortdal var med til at fusionere de to lederforeninger, og 
i 2008 blev han næstformand i den nye forening Skolele-
derforeningen, og i 2014 blev han formand. 

Selv om avisoverskrifterne om lærernes ret til at kram-
me eleverne er blegnet, så indhenter historien gang på 
gang Claus Hjortdal. Ofte møder han formand for Skole 
og Forældre Mette With Hagensen til arrangementer og 
debatter. Når det sker, stikker han stålsat højre hånd frem.

»Så kommer Mette med begge hænder strakt frem 
mod mig, og jeg står med hånden fremme, og så får jeg et 
knus«, siger han med en ærgerlig lille rysten på hovedet. 

mbt@folkeskolen.dk

 3 
TING, DU 
IKKE VIDSTE 
OM HJORT-
DAL
➊   Han har spillet to 

landskampe for yng-
lingelandsholdet i vol-
leyball.

➋   Han har spillet tvær-
fløjte og signalhorn i 
tambourkorpset i Liv-
garden.

➌   Han har gennemført to 
år af uddannelsen til 
bibliotekar.
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Hvert år arrangerer Rønbækskolen i Hinnerup 
nord for Aarhus konkurrence i læseteater for ele-
verne på 3., 4. og 5. årgang. I år konkurrerer de i 
fire af Manu Sareens gendigtninger af klassiske 
eventyr.

Eleverne skal ikke bare læse historierne højt. 
De skal lægge stemmer og følelser i de »per-

Skjult bag en skærm 
læser elever op af tek-
sten og supplerer med 
lydeffekter, der under-
støtter handlingen. 
Imens lytter resten af 
klasserne intenst.

Læseteater gør  
læsning til en sport

I tre uger finpudser eleverne 
på Rønbækskolens mellemtrin 
højtlæsning, inden de dyster 
mod hinanden i læseteater. 
Konkurrencen styrker også  
elevernes formidlingsevne.

  Læseteater er en blanding af oplæsning og drama. 
Eleverne øver sig i at læse en tekst dramatisk op 
for et publikum. De behøver ikke at lære teksten 
udenad, da de har manuskriptet hos sig under frem-
førelsen, men de øver manuskriptet, indtil de kan 
læse det flydende og med indlevelse.

  Læseteater er en både faglig og fællesskabende 
aktivitet, hvor fokus ikke kun er rettet mod læseha-
stighed og rigtighed, men også mod læseforståelse 
og indlevelse. Slutmålet er at opføre gruppens læse-
stykke for et publikum.

Hvad er læseteater

folkeskolen.dk/dansk

en fluesmækker hårdt i bordet, i det øjeblik 
Osama bliver nakket med den sygeste skide-
balle og megaslag af sin far i »Hvad fætter gør 
er altid det rigtige«.

Konkurrencen stiller flere krav til elevene, 
der passer med danskundervisningens mål, 
oplever Signe Kristensen. Hun er dansklærer i 
4.a, og det var et hold fra klassen, som vandt 
konkurrencen sidste år. Selv er hun nyuddannet 
lærer og med for første gang.

»Klassens fire hold arbejder med hver sin 
tekst, så vi kan ikke gennemgå alt i plenum. 
Derfor skal eleverne kunne arbejde selvstæn-
digt. De fleste synes, det er sjovt, for så kan de 
sætte deres eget præg på oplæsningen. Det er 
op til holdene selv, hvordan de vil formidle tek-
sten med stemmer og virkemidler«, siger hun.

Eleverne er også nødt til at tænke over, at 
der er publikum og dommere til stede.

»Det er ikke bare højtlæsning i klassen. Det 
er dramatiseret læsning, så de skal leve sig ind 
i en rolle, og i år har de den ekstra udfordring, at 

TEKST HENRIK STANEK

FOTO SIMON JEPPESEN

kerdanske« replikker og supplere oplæsningen 
med relevante lydeffekter. Så når de to brødre 
i »Klods-Hassan« skynder sig videre, og Abdi 
Krim skal tisse, hælder en elev vand i en kegle, 
hvor der i forvejen er en sjat vand, så det lyder 
som et toilet. På samme måde sender en pige 
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de skal tale perkerdansk. Det er til gengæld ti 
gange sjovere for dem, der tør gå ind i det«.

For at styrke publikums opmærksomhed på 
oplæsning og lyde læser eleverne op skjult bag 
en skærm. Alligevel kan det være grænseover-
skridende for nogle, at der sidder et publikum 
ude på den anden side. 

»I klassen arbejder vi på at sikre, at alle får 
en god oplevelse. For eksempel øver jeg med 
nogle elever alene, og jeg taler med holdene 
om, at de skal respektere, at ikke alle synes, 
det er fedt at læse højt«, siger Signe Kristen-
sen. 

Fortælleren skal brage igennem
I 5.a er det selvstændige arbejde også i højsæ-
det. På vej mod finaledagen har eleverne holdt 
generalprøve og fået feedback fra både klasse-
kammerater og lærer Signe Fisker.

»Eleverne lærer at samarbejde, og at det er 
nu, de skal præstere. Dommerne lægger vægt 
på blandt andet engagement, stemning, og om 

Læseteater gør  
læsning til en sport

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM DANSK
På netværket for danskun-
dervisning bliver der delt 
alt fra faglig viden, tips og 
erfaringer til holdninger om 
faget. Her kan du sparre med 
de allerede 16.788 tilmeldte 
lærere fra hele landet og få 
nyt om dit fag direkte i ind-
bakken.  

folkeskolen.dk/dansk

man kan høre, hvad de læser. Hvis bare én elev 
ikke læser højt og tydeligt, går det ud over re-
sten af gruppen. Fortælleren går ofte på først, 
og det betyder meget at komme godt i gang, så 
i min feedback gør jeg meget ud af at få fortæl-
leren til at brage igennem«, siger hun.

Det er niende gang, Rønbækskolen arrange-
rer konkurrencen. Initiativet kommer fra skole-
bibliotekar Rikke Harboe Jensen.

»Konkurrencen styrker sammenholdet på 
mellemtrinet og elevernes evne til at læse og 
formidle. Det er en lille øvelse i at stå frem, selv 
om de sidder bag en skærm«, siger hun.

Skærmen skal hjælpe dommerne fra 6. 
årgang til at bedømme eleverne på deres præ-
station og ikke belønne dem, fordi de tilfæl-
digvis har en lillesøster eller kender andre på 
et hold.

»Teamet skal kunne performe med stemmer 
og lydeffekter, som ikke må være digitale, for så 
risikerer vi, at det går op i it. Det er stemmen og 
det at kunne læse, der er i fokus. Derfor er det 

godt, at eleverne træner den samme tekst igen 
og igen«, siger Rikke Harboe Jensen.

Ordblinde elever på to finalehold
I de indledende runder konkurrerer holdene på 
tværs af årgangene. I år når et hold fra 4. klasse 
og to fra 5.b finalen, og der er en ordblind elev 
med på begge 5.-klassehold.

»Jeg kan se på kropssproget, hvad det 
kræver af de to drenge at være med til teater-
læsning, så det er fedt, at de når finalen og får 
opmærksomhed«, siger Jonas Knudsen, der har 
klassen til dansk. 

De to ordblinde elever har øvet sig rigtig 
meget, fortæller han.

»De har fået teksten elektronisk, så de 
kunne læse den med deres it-hjælpemidler. Da 
deres replikker til sidst sad fast, printede de 
teksten ud, så de kunne følge med i, hvor langt 
de andre på holdet var i oplæsningen«, fortæller 
Jonas Knudsen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk 
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Grundled eller håndled?
 

Når tosprogede elever snildt kan identificere udsagns- og grundled i en sætning, men ikke 
aner, hvad et håndled er, har vi så fejlet? I vores iver efter at gøre dem klar til test svigter vi så de 
emner og det ordforråd, der betyder noget for os alle som mennesker?

kammerater, mens det er så svært for ham at 
forstå det (for os) mest simple budskab på eller 
mellem linjerne i en tekst.

Når jeg underviser voksne flygtninge og 
indvandrere, oplever jeg præcis det samme. 
Gang på gang slår det mig, at mange af dem er 
imponerende dygtige til at spørge ind til sæt-
ningsled og inversion, men ikke aner, hvad eller 
hvor deres eget håndled er. 

I farten og i vores iver for at gøre dem klar 
til test og et liv på arbejdsmarkedet svigter vi 
efter min mening nemt de emner, som faktisk 
ligger dem mest på sinde. Følelser og føl-
somme ord. Emner, der er svære at tale med 
andre og stadig lidt fremmede om. Ord, der kan 
være svære at få Google til at oversætte i rette 
kontekst.

Ja, grammatikken er vigtig for at forstå og 
kunne bruge sproget korrekt, men har vi ikke 
også brug for meget mere dialog og et større 
ordforråd omkring det, der betyder noget for os 

alle som personer? Som børn, teenagere, sø-
skende, forældre og ægtefæller af kød og blod? 
Snot, sved og sæd er faktisk ret relevante ord 
at kende, selv om de ikke altid er så rare at skri-
ve på tavlen – for ikke at tale om at mime.

Menneske først og fremmest
Føromtalte observationer og mange spørgsmål 
har i hvert fald fået mig til at snakke gram-
matik ud fra mange flere af de helt dagligdags 
situationer og personlige udfordringer, når jeg 
kan se mit snit til det.

Så vi sammen husker, at vi først og frem-
mest er mennesker, der skal kunne fortælle 
andre om, hvordan vi har det, hvad vi føler, og 
hvor vi har ondt. Så vi kan lytte til og forstå 
hinanden. Så vi kan vise omsorg. Uanset om 
det er med korrekt ordstilling, brug af den rette 
præposition eller tilpas arbejdsmarkedsrela-
teret.  

Når vi taler om tosprogede og deres udfordrin-
ger med det svære danske sprog, oplever vi 
nok alle, at mange forholdsvis hurtigt lærer at 
mestre afkodningen, men ikke forståelsen af 
en tekst. Udenadslære er »piece of cake« og en 
stærk disciplin.

Ledsætning eller simpelt hen bare en led 
sætning
Alligevel er jeg ofte blevet overrasket, når jeg i 
praksis oplever, hvor skrap Abdul er til at iden-
tificere en ledsætning i forhold til sine danske 

MERETE LØVGREEN
INDLÆG PÅ BLOGGEN  
DSA – DANSK SOM MEGET ANDET 
END SPROG
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Fjernvarmeskolen.dk - et gratis online under-
visningsmateriale målrettet 7.-9. klasse.

Det gratis materiale:  

  Beskriver forskellige energikilder

  Sætter energien i et miljøperspektiv

  Giver indblik i CO
2
 og global opvarmning

  Gør eleverne klogere på, hvad fjernvarme er

  Lærer eleverne at bruge energien fornuftigt

Mere ”god energi” i undervisningen

 
Animationer 
Animationerne viser varmeproduktion ved forskellige brænd-

selstyper, hvad der sker i en varmeveksler, hvordan en varme-

pumpe virker osv. Eleverne tages også med ind i boligen og 

lærer om brugs- og systemvand.

 

MØD OS PÅ BIG BANG

Oplev et varmeværk  

med VR brille

ENGELSK I INDSKOLINGEN

Når engelsk skal indlæres fra 1. klasse, skal der for alvor gang i kreativiteten og en iderig, men 
struktureret undervisning.

Thumbs up har en bred vifte af ideer til aktiviteter, sange, onlineøvelser og apps. Lærervejlednin-
gen giver konkrete bud på, hvordan man opbygger en god og tryg sprogstart for eleverne via en 
struktureret, men varieret og engagerende engelskundervisning.

Systemet inddrager allerede fra starten kendskabet til engelsktalende kulturer via de flotte og farv-
erige illustrationer. Thumbs up omfatter elevbøger og website.

www.meloni.dk

kender du det bedste
materiale til engelsk i

indskolingen?
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A N M E L D E L S E R

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

Børn på Silkevejen
Filmcentralen har nye film med tilhø-
rende undervisningsmaterialer ude. 
»Børnene på Silkevejen« er fem korte 
dokumentarfilm om børn og unge, der 
bor på den gamle handelsrute mellem 
Kina og Europa. Det er viljestærke børn 
med drømme, som de ihærdigt forfølger. 
Filmene viser børneliv fra steder i ver-
den, som danske børn generelt kender 
meget lidt til.

Undervisningsmaterialet er målret-
tet fagene dansk, historie, samfundsfag, 
idræt og musik i 4.-9. klasse. Temaerne 
er blandt andet »Talent – kroppen som 
udtryksform«, »Faktion«, »At være ung 
i verden« og »Menneskerettigheder«. 
Desuden er her ekstra filmsekvenser 
samt en række arbejdsforløb og elevark. 

 

»Bogen sæt-
ter fingeren på 
mange ømme 
punkter og 
diagnosticerer 
også alvorlig 
sygdom. Men 
de mere kon-
krete, mulige 
praksiskure 
mod sygdom-
mene mangler. 
Eller rettere: 
Jeg savner en 
tydeligere kob-
ling fra legens 
oplagte poten-
tiale til skolens 
hverdag«.
Folkeskolens anmel-
der Thorkild Thejsen 
om bogen »Ustyrlig-
hedens paradoks« af 
Herdis Toft og Dion 
Rüsselbæk Hansen. 
Læs hele anmeldel-
sen på folkeskolen.
dk/622471

Familiebilleder

• Geert Alex Nielsen
• 275 kroner
• 224 sider
• Samfundslitteratur

n Dansk

○  ANMELDT AF: CECILIE ROSDAHL

»Familiebilleder« med Martin Bi-
gums maleri »Skuffede mødre« på 
forsiden lægger op til tværfaglig-
hed i udskoling/gymnasium med 
dansk og historie som primære fag.  

Der er en rig variation over te-
maet familiebilleder, og der bliver 
ikke holdt noget tilbage som i for 
eksempel Gustave Courbets maleri 
»Verdens oprindelse« fra 1866, der 
gengiver close up af en kvinde med 
spredte ben. 

Der vises både udenlandske 
og danske kunstværker. I »Det 
Hirschsprungske familiebillede« 
fra 1881 af P.S. Krøyer skildres 
det gode, lykkelige liv i familiens 
folder. Mens et maleri som »Sat 
ud« af Erik Henningsen fra 1892 
viser en arbejderfamilies skæbne, 
når den er slem, eller endnu værre: 
»Barnemordet« af samme maler, 
hvor en kvinde arresteres, mens 
nogle mænd graver i jorden. På en 
plakat for Socialdemokratiet fra 
1960 skildres familien i centrum i 
en harmonisk trekantskomposition 
foran et tændt tv, faren med en 
pibe i hånden. 

Springer man 20 år i tiden og 
bladrer frem, vises et billede af et 

tog med bamser på for uledsagede 
børn, som pendler mellem mor 
og far – ledsaget af fakta om, at 
skilsmisserne er blevet fordoblet 
fra 1960 til 1990. På et foto ses 
en moderne fødsel med mor og 
far i bassin med en glasskål med 
moderkage. Til et foto af to bør-
nehavebørn ved en hoppeborg er 
en tekst om, at børn tilbringer flere 
timer på en institution end der-
hjemme.

Som der står i bogen, er fami-
lien ikke, hvad den har været.

Det er en glimrende bog, der 
viser et bredt repertoire af familie-
billeder fra danske (kanon)malere 
som C.W. Eckersberg til anonyme 
middelalderportrætter og introduk-
tion til feminismens nøgleteoreti-
ker Judith Butler. Især er skriveop-
gaverne gode. Bogen er pædago-
gisk i sin kronologi med en tidslinje, 
der grafisk illustrerer årstallene i 
bogens indholdsfortegnelse. 

Familien er ikke, 
hvad den har været
Familiens natur- og kulturhistorie fra  
Darwins evolutionsteori til nutidens  
regnbuefamilier.

Film og undervisningsmateriale fin-
des på filmcentralen.dk/grundskolen/
undervisningsmaterialer.

»Læs og forstå«-serien er en klassiker. 
Den har været på markedet siden 1954, 
og nu er den ved at blive genudgivet i en 
form, der er tilpasset nutiden.

»… efter min mening står serien for 
det gode, gamle og velprøvede. Læ-
rerens ildhu med hensyn til materialer 
spiller en afgørende rolle. Børnene har 
her mulighed for at arbejde med for-
dybelse og læseforståelse i deres eget 
tempo. De kan desuden nemt få feed-
back på, om de har løst opgaverne rig-
tigt, og det er god motivation for at gå 
videre i arbejdet …«, skrev Folkeskolens 
anmelder om »Læs og forstå trin 1.1-
1.3«. Nu er 2.1 til 2.3 så udkommet, og 
arbejdet kan fortsætte. 

Se prisen med mere på læsogforstå.
alinea.dk, og læs hele anmeldelsen 
af seriens første del på folkeskolen.
dk/620241.

Mere af det  
gode gamle
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n Samfundsfag

○  ANMELDT AF: JANUS NEUMANN

I samarbejde med TrygFonden og Undervis-
ningsministeriet har firmaet Certa Intelligence & 
Security udarbejdet et forløb på seks lektioner, 
der giver eleverne et indblik i, hvorfor der kan 
opstå radikalisering i et ellers veletableret og 
velfungerende demokratisk samfund.

På sitet stærkefællesskaber.dk kan man 
blandt andet se to korte film, hvor man møder 
henholdsvis en tidligere nynazist og et tidligere 
medlem af Hizb ut-Tahrir, der begge fortæller 
om, hvordan de i løbet af en kort årrække bliver 
radikaliserede. Drevet af vrede og had søger 
de på forskellige præmisser ind i fællesskaber, 
hvor de kan få afløb for deres vrede og dyrke ha-
det i sig selv. Man skal ikke have medlidenhed 
med dem, men forstå, hvor hadet kommer fra, 
og hvorfor man pludselig kan synes, at vold og 
ekstremisme er eneste sande vej til et godt liv 
med de rette idealer. Som eksnazisten Thomas 
Vestergaard udtrykker det: »I bund og grund ha-
dede jeg mig selv, men det kunne jeg ikke leve 
med. Så var det nemmere at hade andre«.

Gennem overskuelige pædagogiske slides 
kan man som lærer give sine elever en fuldstæn-
dig tydelig begrebsafklaring om selve radikalise-
ringsbegrebet, push-/pull-effekt, ekstremisme 
og andre centrale begreber. Fagbegreberne bliver 
lynhurtigt bragt i anvendelse, så de giver mening 
i konteksten. De skal ikke læres isoleret for at 
højne fagligheden. De skal læres, fordi de er med 
til at opkvalificere den efterfølgende diskussion 

om radikalisering og ekstremisme. 
Og dermed i sidste ende faglig-
heden og elevernes aktive ord-
forråd og forståelse.

Jeg kan lide den simplicitet, 
der generelt gør sig gældende 
for slides og layout. Det er multi-
modalt, men absolut overskueligt. I 
venstre side findes forløbets oversigt, og 
her bliver man guidet gennem områderne: »Hvad 
er radikalisering?«, »Socialisering, medier og 
magt« og »Forebyggelse og modstandskraft«. 
Til hver lektion hører et kort slideshow, og der 
sluttes af med en opsummering af læringsmål 
og øvelser og opgaver individuelt og i klassen.

På lærersiden findes en tydelig forløbsover-
sigt, formål, læringsmål og tegn på læring, og 
der er i det hele gjort et grundigt stykke arbejde 
for at gøre dette forløb lettilgængeligt for alle 
parter.

Jeg lægger vægt på det gennemgående 
indtryk, og hvis det ikke allerede fremgår, er jeg 
meget begejstret for forløbet. Dog bemærker jeg, 
at selve elevbaggrundsteksterne er udpræget 
teksttunge uden mulighed for differentiering. 
Grundigheden i øvrigt taget i betragtning burde 
elevteksterne findes i to udgaver med forskel-
lig sværhedsgrad. Fagbegreberne skal ikke for-
simples unødigt, men eleverne skal igennem den 
berømte og berygtede Wall of Text på flere sider, 
og det vil fra begyndelsen demotivere langsom-
me eller usikre læsere. Læreren kan mundtligt 
anskueliggøre fagtermerne for eleverne, men 

når man nu har brugt 
tid på velskrevne og 

uddybende elev-
tekster, så er det 
ærgerligt, hvis ikke 

alle har nogenlunde 
ensartede muligheder 

for at tilegne sig stof-
fet. Det forlyder imidlertid fra 

udgiverne, at der er differentierede tekster på vej, 
hvilket vil være en opgradering af et i forvejen 
gennemtænkt forløb.

Der findes uhyre meget materiale på marke-
det, som kan supplere dette materiale. Sider fra 
Clio, Gyldendal eller DR behandler samme emner, 
og man skal ikke søge langt efter opbyggeligt kil-
demateriale inden for de forskellige kulturteknik-
ker. En inddragelse af Maslows behovspyramide 
kan for eksempel bidrage til en forståelse af, hvor-
for menneskets søgen efter meningsskabende 
fællesskaber ligger så latent i os. De fleste elever 
i 8. eller 9. klasse vil hurtigt kunne identificere sig 
med behovet for samhørighed og mening.

Jeg vil dog kraftigt anbefale at begynde et 
større tema om radikalisering og ekstremisme 
med forløbet på stærkefællesskaber.dk. Så behø-
ver man ikke at bekymre sig om begrebsafklaring 
og forforståelse ret længe. Eleverne bliver klar 
over, at ekstremisme i sociologisk henseende ikke 
kun repræsenterer den dumme ondskab, men i 
sidste ende, i mangel af bedre, kan skabe eksi-
stentiel mening for mennesker i alle samfunds-
lag. Det er skræmmende og tankevækkende. 

Stærke Fællesskaber

Er ekstremisme 
kun for de onde?

• Certa Intelligence & Security
• stærkefællesskaber.dk

Illustration: iStock

I et kort, gribende og yderst veltilrettelagt 
forløb arbejder de ældste elever med radika-
lisering og ekstremisme i samfundsfag. Der 
er ingen undskyldning. Det skal prøves.
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KO R T E  M E D D E L E L S E R

personalia

Henrik Hansen
Henrik Hansen, formand 
for Lolland-Falsters 
Lærerforening, har ef-
ter 42 års virke valgt at 
gå på pension 1. april 
2018. Henrik Hansen er 
læreruddannet fra Det 
Nødvendige Seminarium 
sommeren 1976. Efter 
fire år på skoler i hen-
holdsvis Helsingør og 
Aarhus vendte han i 1980 
hjem til fødeegnen på 
Nordfalster. Her blev han 
ansat på Horbelev Skole 
på Østfalster, hvor han fra 

starten engagerede sig i 
fagpolitisk arbejde. Han 
blev således valgt som 
både talsmand og sikker-
hedsrepræsentant. 
 Henrik Hansen blev 
første gang valgt ind i 
kredsstyrelsen i Falsters 
Lærerforening april 2000. 
Da de tre kredse på Lol-
land-Falster fusionerede 
til Lolland-Falsters Læ-
rerforening 1. april 2006, 
blev han desuden valgt 
som kongresdelegeret og 
som kredsens arbejdsmil-
jøansvarlige. 
 Arbejdsmiljøet har al-
tid ligget Henrik Hansen 
stærkt på sinde. I sin 
tid som arbejdsmiljøan-
svarlig kæmpede han for 
bedre vilkår for arbejds-
miljørepræsentanterne, og 
han har været med til at 
sætte Lolland-Falster på 
Danmarkskortet, når det 
gjaldt arbejdsmiljø.
 April 2008 blev Henrik 
Hansen næstformand for 
Lolland-Falsters Lærer-
forening, og april 2010 
overtog han formandspo-
sten, som han nu træk-

ker sig tilbage fra. På 
kongresserne har Henrik 
Hansen været en aktiv 
medspiller med relevante 
og velformulerede indlæg i 
debatterne. 
 Gennem hele sit virke, 
lokalt og i Danmarks Læ-
rerforening, har Henrik 
Hansen opbygget et stort 
og alsidigt netværk med 
mange kontaktflader og 
gode relationer. Det har 
aftvunget stor anerken-
delse og respekt fra alle 
parter og placeret Henrik 
Hansen og Lolland-
Falsters Lærerforening 
som en seriøs medspiller 
og en god og nødvendig 
del af aftaler og løsninger 
for alle medlemmer, alle 
arbejdspladser og folke-
skolen på Lolland-Falster.

Kredsstyrelsen,  
Lolland-Falsters  

Lærerforening

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 07: Tirsdag den 3. april 2018 kl. 10
Nummer 08: Mandag den 16. april 2018 kl. 12
Nummer 09: Mandag den 30. april 2018 kl. 12
Nummer 10: Mandag den 14. maj 2018 kl. 12
Nummer 11: Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 12
Nummer 12: Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

EFTERUDDANNELSE  KRÆVER  TID OG  OPBAKNING

N R .  1 8   |   2 0 .  O K T O B E R   |   2 0 1 6

HJÆLP TIL 
IKKEBOGLIGE 
ELEVER 
L Æ S  S I D E  1 6

FÆGTNING
ER GODT FOR 
STRESSET 
LÆRER 
L Æ S  S I D E  3 0

SABAH ER  
EN AF DE FÅ
Kun to procent af lærerne 
i folkeskolen har ikkevest-
lig baggrund, mens hver 
 tiende elev er tosproget 

L Æ S  S I D E  6
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 9   |   3 .  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

Programmet Visible Learning  
skal bruges af lærerne på mange 

skoler, men én kommune siger fra 

og kalder det rigidt.

SYNLIG LÆRING
SOM KONCEPT

T E M A  L Æ S  S I D E  6KAN DU  
STYRE EN  
BOOTCAMP?
L Æ S  S I D E  3 5

SMAG PÅ
ÆBLER, OG
LÆR 
L Æ S  S I D E  3 8

NY BOG: TO FLØJE STRIDES OM DANNELSE

147427 p01_FS1916_Forsiden.indd   1

31/10/2016   13.41

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26:

N R .  2 0   |   1 7.  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

BONDO OM  DLF' S  ERSTATNING  FOR NATIONALE TEST

NATUNDERVISNING
PÅ SKOLE UNDER
USA-VALGET 
L Æ S  S I D E  3 3

 
KVINDER VINDER PÅ  
LÆRERPROFESSION.DK
L Æ S  S I D E  2 2

9

»ELEVERNE FÅR 
TRYGHED« 
Men i Kalundborg savner  
lærere i almenklasser hjælp  
til nyankomne elever.  

 

T E M A :  I N T E G R A T I O N  S I D E  6

Lærer om flygtninge i modtageklasse:

147428 p01_FS2016_Forsiden.indd   1

11/11/2016   15.21

F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Redaktionen anbefaleR også side 42:

n r .  2 1   |   1 .  d e c e m b e r   |   2 0 1 6

Topembedsmand vil sæTTe  ny  skolelinje  i kl

skole  
vinder  
arbejds- 
miljøpris
L æ s  s i d e  3 2

af danske Timss-
elever har hårdT 
pressede lærere 
L æ s  s i d e  2 1

30 %

skolen bRydeR ikke med 

social arv
– men er det skolens rolle?  

Og skal alle være akademikere?
L æ s  s i d e  6
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

11
KOMMUNER 
SKAL SKIFTE 

LÆRINGS- 
PLATFORM 

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  3 0

PISA: MATEMATIK RYKKER, OG NATURFAG ER MEGET POPULÆRT

NY LÆRER:  
JEG ELSKER   

MIT JOB

FRA  
MODSTANDER 
TIL MINISTER

N R .  2 2   |   1 5 .  D E C E M B E R   |   2 0 1 6

God undervisning er skolens  

kerneopgave, siger Merete Riisager. 
Læs interview med den nye  

undervisningsminister.

S I D E  6

147430 p01_FS2216_Forsiden.indd   1

12/12/2016   14.41

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

N R .  0 1   |   1 1 .  J A N U A R   |   2 0 1 8

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 28: 

KRONIK: SELVLEDELSE STRESSER LÆRERE

PIRLS
HVORFOR  
DUMPEDE  

VI NED PÅ EN 
13.-PLADS?

L Æ S  S I D E  1 0

L Æ S  S I D E  6

ARBEJDSMILJØ 

SÅDAN  
BEKÆMPER 

SPECIALSKOLE 
VOLD 

For nogle lærere et nyttigt redskab  

– for andre en ødelæggende spændetrøje.

LÆRINGSPLATFORME:

»DET ER JO  
BARE RINGBIND  
PÅ EN SKÆRM«

L Æ S  S I D E  1 8

152168 p01_FS0118_Forside.indd   1

08/01/18   14.38

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

N R .  0 2  |  2 5 .  J A N U A R  |  2 0 1 8

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 10: 

OK18: VEJEN TIL DIN NYE OVERENSKOMST

1
TRIVSELSTIME OM UGEN  

GIVER GLADERE BØRN  
OG LÆRERE

L Æ S  S I D E  2 8

L Æ S  S I D E  1 8

HJERNEFORSKER:

TEST  
GØR BØRN  

DUMME

Ny undersøgelse viser stigende  

tendens til forældrebetaling  
i folkeskolen.

BRUGER- 
BETALING 

BREDER SIG  

L Æ S  S I D E  1 2

152169 p01_FS0218_Forside_alternativ.indd   1

22/01/18   13.32

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

N R .  0 4   |   2 2 .  F E B R U A R   |   2 0 1 8

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

»FANDANGO 4«: FORSKER EFTERLYSER MERE LEG

Nyuddannede lærere er  
mere udsatte for vold på  
jobbet end erfarne kollegaer.  

Christina Elgaard Christensen 

blev ramt og overvejer sin  
fremtid i folkeskolen.

» GJORDE  
JEG NOGET 
FORKERT?«

450
LÆRERE  

BRUGER DRAMA  
TIL AT LØFTE  
DANSKFAGET

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  1 0

L Æ S  S I D E  6

OVERENSKOMST-
FORHANDLINGER  

PÅ KONFLIKTKURS

152171 p01_FS0418_Forside.indd   1

19/02/18   15.45

KLAG!  
hvis du ikke  

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

Så ryger din besked omgående videre  
til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  
33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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Når karriererådgiver Ask Lehrmann har 
møder med ledige, vil de som regel helst have 
råd om, hvordan man skriver et cv, en ansøg-
ning eller søger job gennem netværk.

»Kort sagt er deres spørgsmål: Hvordan får 
jeg et job?« siger han. Meget sjældent handler 
spørgsmålene om, hvordan man får en god 
tid som ledig, og det er ærgerligt, mener Ask 
Lehrmann.

»Efter at have set 2.000 cv’er tør jeg godt 
sige, at de fleste faktisk er ret gode til at søge 
job. Man kan naturligvis altid blive bedre, 
men langt størstedelen ved godt, at man skal 
skrive sig ind i arbejdsgivers behov, vinkle sit 
cv, ringe på stillingsopslaget og så videre. Men 
få ved, hvordan det er at være ledig«, siger 
han.

Det handler ikke om dig
Det, der slår de fleste ud efter noget tid som 
ledig, er hverken manglende evner eller moti-
vation. Det er den langsomme nedbrydning af 
tillid, overskud og faglig identitet, når hver an-
søgning i takt med afslagene begynder at føles 
som en pligt, fortæller karriererådgiveren. Før-
ste råd til at få en bedre tid som ledig er derfor 
at lade være med at tænke, at det handler om 
dig og din faglighed, hvis ledighedsperioden 
bliver længere, end du forventer.

»Dit materiale kan være perfekt og målret-
tet, og du kan stadig risikere at ramme skævt 
på virksomheden, at de havde en intern kan-
didat, eller at du bliver udkonkurreret af en 
anden med mere erfaring. Det kan man ikke 
slås imod«, siger Ask Lehrmann.

Hans andet råd er at undgå at lægge fra 
land i et tempo, man ikke kan holde. De fleste 
ledighedsperioder starter med et stort over-
skud med masser af vilje til at søge hjælp og 
sparring, få inspiration, gå til møder og lave 
opsøgende arbejde.

»Men jo længere tid der går, jo større er 
risikoen for at falde tilbage på at sende to 
ansøgninger om ugen. Det vil føles som en 
voldsom stagnation og vil føre til frustration 
over sig selv og systemet. Sørg for at finde et 
tempo, som du kan holde, men hold dig så 
også til det tempo. Frustration er sjældent en 
positiv drivkraft«, siger Ask Lehrmann.

Aktivér din faglighed
Derfor er det også vigtigt at strukturere sin 
tid, når man er ledig, fortæller Ask Lehr-
mann. Meget stress omkring jobsøgning star-
ter og slutter med uoverskuelighed, at sidde i 
et limbo, som er svært at navigere i.

»At strukturere sin tid er med til at vise, 
at du er i gang med en længere proces, som 
skaber personlig fremdrift. Og det hjælper dig 
samtidig med at fokusere på det, der virker, og 
det, der bør gøres anderledes«, siger han.

Endelig advarer karriererådgi-
veren mod faglig isolation 
i ledighedsperioden, 
som han kalder »en 
af de største trusler 
for en jobsøgnings-

proces«. Jo længere tid siden det er, at man 
har arbejdet med sit fagområde, desto mere 
i tvivl kan man blive om sig selv og sine kom-
petencer.

»Sørg for hver uge at få aktiveret din faglig-
hed – om det så er ved at gå til et gå hjem-mø-
de, at læse en fagbog eller bare en halv times 
sparring med en ven eller tidligere kollega«, 
siger Ask Lehrmann og slutter af med det »ke-
deligste, men også vigtigste råd«:

»Vær tålmodig. Alle mennesker vil gen-
nemgå ledighedsperioder igennem et arbejds-
liv, og det er vigtigere, at du kommer igen-
nem dem forhåbningsfuldt end hurtigt. Også 
selv om de bliver lange«.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Sådan får du en god  
ledighedsperiode
Er nyt job i en fart det eneste fokus, man har som ledig, er stress en overhængende risiko.  
Karriererådgiver fortæller, hvordan du kommer igennem en periode som arbejdsløs.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Ledighed

CV
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Vi forventer, at du har følgende kompetencer
• Relevant lederuddannelse og dokumenteret ledelses-
 erfaring
• Pædagogisk og organisatorisk indsigt, der kan bidrage ti l  
 pædagogisk udvikling på skolen
• Strategiske og visionære kompetencer, som kan bidrage ti l
 at udvikle skolens profi l
• Administrati ve evner og økonomisk sans

Derudover lægger vi vægt på følgende personlige 
egenskaber
• Gode analyti ske evner og god ti l at skabe overblik
• Være faglig og pædagogisk inspirator, give sparring og  
 feed-back 
• Være en synlig leder for medarbejderne, elever og
 forældre og en god kommunikator
• Fornemmelse for hvornår der skal medinddrages, lytt es,
  udfordres, delegeres og følges op
• Gode samarbejdsevner i forhold ti l alle ansatt e, viceaf-
 delingsinspektør, forældre, elever og bestyrelse
• Gå-på-mod og robusthed ti l at træff e de nødvendige
 beslutninger 

N. Zahles Gymnasieskole er grundlagt i 1851 og består af en 
gymnasieafdeling med ca. 400 elever, en grundskole med 670 
elever, en SFO med 180 børn og en afdeling på Det Kongelige 

Teater, Læseskolen, med 115 elever. Skolen er en del af 
N. Zahles Skole, som består af Gymnasieskolen og Seminar-
ieskolen. Lederen af Gymnasieskolens grundskole indgår i et 
tæt samarbejde med rektor om skolens overordnede ledelse 
og har selvstændigt ledelsesansvar for grundskolen. 

Grundskolens leder er desuden nærmeste leder for lederen af 
SFO og afdelingslederen på Læseskolen og skal være indsti llet 
på at udvikle samarbejdet med både gymnasiet og Semina-
rieskolen.  

Løn og ansætt elsesvilkår
Løn og ansætt elsesforhold fastsætt es i henhold ti l gældende 
overenskomst mellem LC og Finansministeriet.
Sti llingen er klassifi ceret som afdelingsinspektør, og der ti llæg-
ges personligt vederlag og resultatløn eft er nærmere aft ale.

Vil du vide mere
Du er velkommen ti l at kontakte rektor Anne Birgitt e Klange 
på telefon 33 69 79 10 eller viceafdelingsinspektør Lis Inger-
slev på telefon 33 69 79 16.

Ansøgningsfristen er den 13.4 kl. 12.00. Ansøgning og rele-
vante bilag fremsendes elektronisk ti l sekretær Anett  Dyrevig 
på e-mail ad@adm.zahle.dk. Ansætt elsessamtaler afh oldes 
den 19.4 og 23.4. 2018.

N. Zahles Gymnasieskole er en værdibaseret skole, hvor vi med udgangspunkt i et kristent værdigrundlag lægger vægt på: 
nærhed, tryghed, ti llid og rummelighed. Skolen er kendt for sit høje faglige niveau, det alment dannende og for at have fokus 
på den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Skolen har en erfaren og engageret medarbejderstab og forældrekreds, 
og der er et velfungerende samarbejde mellem elever, forældre, lærere og ledelse baseret på dialog og gensidig respekt. 
Ifølge skolens fundats skal undervisningen være i overensstemmelse med hver ti ds behov. Vi er derfor også en udviklingsori-
enteret skole, der lægger vægt på at danne og uddanne vores elever ti l det samfund, de er en del af.

De sidste fi re år er der på skolen bl.a. blevet arbejdet med at etablere en fælles forståelse af skolens kerneopgave og udvikling 
af faggruppe- og klasselærersamarbejdet. Det har medført mange nye indsatser.  Vi søger en leder, der kan forankre dett e 
arbejde og føre skolens positi ve udvikling videre. Sti llingen ønskes besat d. 1.6.2018, alternati vt d. 1.8.2018.

N. ZAHLES GYMNASIESKOLE SØGER NY DAGLIG LEDER
AF GRUNDSKOLEN   

 GENOPSLAG

 Lederstillinger 

Følg med og deltag i debatten på
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Skolens forstander gennem 11 år ønsker desværre at fratræde 
sin sti lling for at gå på pension. 

Tølløse Privat- og Eft erskoles værdigrundlag er det kristne livs- og 
menneskesyn i bapti sti sk traditi on. 
Det kommer bl.a. ti l udtryk i en åbenhed over for verden og livet 
i al dets mangfoldighed og en respekt for den enkeltes frihed ti l 
at tro og tænke selvstændigt og kunne danne sit eget livssyn og 
egen overbevisning.

Skolen har to afdelinger: Eft erskolen med ca. 140 elever i 9.-10. 
klasse og Privatskolen, en dagskole med 240 elever fra Tølløse og 
omegn i 7.-10. klasse. Skolen har ca. 50 dygti ge og engagerede 
medarbejdere, der arbejder for, at eleverne får et godt og udvik-
lende skoleophold, både menneskeligt, socialt og fagligt. 

Skolen har et godt ry, er særdeles velfungerende i gode byg-
ningsmæssige rammer, har en sund økonomi og stor søgning. 

Læs mere om skolen og forventningerne ti l en ny forstander på 
www.tpoe.dk.

Ansætt else og løn iht. overenskomst mellem Finansministeriet 
og LC. Aktuelt er lønintervallet kr. 482.428,92 – kr. 559.090,17 + 
pensionsbidrag.

Bestyrelsens formand Lars Gaarden, mobil 2810 1717, besvarer 
gerne spørgsmål. 

Ansøgningsfrist: ti rsdag d. 3. april 2018 

Ansøgning med CV og relevante bilag (gerne samlet i en pdf-fi l) 
sendes ti l bestyrelsesformanden på lars@familiengaarden.dk, 
mrk. ny forstander. Ansætt elsessamtaler forventes afh oldt den 
10. april. 

TØLLØSE PRIVAT- OG EFTERSKOLE SØGER
NY FORSTANDER PR. 1. AUGUST 2018

Ansøgning med CV og relevante bilag (gerne samlet i en pdf-fi l) 
, 

mrk. ny forstander. Ansætt elsessamtaler forventes afh oldt den 

TØLLØSE PRIVAT- OG EFTERSKOLE SØGER

Skolens forstander gennem 11 år ønsker desværre at fratræde 
sin sti lling for at gå på pension. 

TØLLØSE PRIVAT- OG EFTERSKOLE SØGER
NY FORSTANDER PR. 1. AUGUST 2018

Vi søger 3 dygti ge og inspirerende lærere
pr. 1. august 2018. 

Vi er en gymnasieforberedende eft erskole med 139 enga-
gerede og moti verede elever fra hele landet, fordelt på 9. 
og 10. klassetrin. Vi har en moderne og ti dssvarende profi l, 
som med vores 4 linjefag Science, Art, Extreme og Exercise, 
særligt fokuserer på naturvidenskab, kunst og idræt.

Vi forventer, at du kan undervise i et (og gerne fl ere) af 
fagene: matemati k, engelsk, fysik/kemi, tysk, samfunds-
fag og musik, men vi hører også meget gerne om, hvad 
du ellers kan ti lbyde.

Ansætt else sker i henhold ti l overenskomsten mellem 
fi nansministeriet og LC. 

Sidste ansøgningsfrist er fredag den 6. april 2018 og an-
sætt elsessamtalerne afvikles løbende i hele ansøgnings-
perioden og frem ti l udgangen af uge 15.

Din ansøgning, med emnet ”ansøgning - lærer” samt 
relevante bilag, sendes på E-mail: rm@nse.dk

NORDBORG SLOTS EFTERSKOLE SØGER 3 LÆRERE

Nordborg Slots Eft erskole 
Slotsgrunden 1, 6430 Nordborg - Tlf.: 74451528

 Lederstillinger 

 Lærerstillinger 

Kan du bidrage ti l udvikling af inklusion og 
specialpædagogik? 

Moti veres du af at sikre god tværfaglig ledelse, 
og kan du agere i spændingsfeltet mellem stra-
tegiske agendaer og praksisnære dilemmaer?

• Du leder tværfagligt og bidrager ti l udvikling 
af det specialpædagogiske felt.

• Du får ansvar for ledelsen af PPR Nordvest 
og 20 medarbejdere. 

• Du har erfaring med både ledelse, special-
pædagogik og inklusion og forstår styrkerne 
ved tværgående samarbejde. 

Ansøgningsfrist: 2. april. Læs mere og søg sti l-
lingen på aarhus.dk/job

Tværfaglig teamleder
PPR og Specialpædagogik 

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag  

den 12. april
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VI FORVENTER, AT DU
• udover at være faglig dygti g, også er empati sk med  
 en god porti on humor
• er en dedikeret lærer, der er god ti l at moti vere dine  
 elever; og at du er engageret og ambiti øs på skolens  
 og egne vegne 
• vil indgå i et forpligtende teamsamarbejde, hvor du  
 med dit engagement og din viden kan sparre med  
 dine kollegaer om konkrete undervisningsprojekter
• har en anerkendende og respektf uld ti lgang ti l både  
 børn og voksne

VI TILBYDER
• en positi v og velfunderet skole 0.-9. kl. med maks.
 24 elever i hver klasse
• en særdeles akti v og engageret lærergruppe
• et positi vt forældresamarbejde
• kollekti v decentralløn og matrikelfrihed

Hundige Lille Skole søger lærer ti l indskolingen

Ansætt else sker pr. 1. august 2018 i henhold ti l overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgningen sendes ti l skoleleder på: LSH@HUNDIGE-LS.DK. Oplysninger om skolens værdigrundlag kan læses på 
www.hundige-ls.dk 
For spørgsmål ang. sti llingen kan skoleleder Lars Støchkel-Hinnum kontaktes på tlf.: 43974305 eller viceskoleleder Zitt a 
Østergaard Nielsen på tlf.: 43974306.

Da en af vores lærere i indskolingen (0.-3. klasse) går på pension, søger vi en lærer, som primært kan undervise i 
fagene dansk, matemati k, engelsk, natur/teknik og gerne musik eller billedkunst. Derudover skal du kunne varetage 
en klasselærerfunkti on samt enkelte specialundervisningsti mer.

• kollekti v decentralløn og matrikelfrihed

Ansøgningsfrist
Torsdag den 

26. april 2018 
kl.12.00

Skolen i Skibby er en privat dagbehandlingsskole for 17 børn og 
unge. Siden 1995 har vi givet et særligt behandlings- og undervis-
ningstilbud for psykisk sårbare børn og unge, som har brug for mere 
og andet end det, der findes i Folkeskolen. Lige nu oplever vi øget 
interesse for skolens tilbud.

Natur, sundhed, musik og billedkunst er meget højt prioriteret og 
værdsat, og som noget helt særligt har vi vores egen skov tæt ved 
skolen. 

Vi søger en underviser, som er tydelig, tålmodig og empatisk. Du 
skal være stabil, psykisk rolig, entusiastisk og positiv. Du skal også 
være indstillet på at arbejde i et lille team, hvor vi arbejder tæt sam-
men, og hvor du også har dine egne ansvarsområder. Og så skal du 
være god til at beskrive, strukturere og planlægge dit arbejde ud fra 
elevernes behandlingsmæssige og undervisningsmæssige behov, og 
kunne skrive og arbejde efter behandlingsplan og elevplan. 

Du skal være god til at differentiere og individualisere undervisnin-
gen og kunne anvende digitale læremidler.
Der er psykologisk rådgivning og supervision.

Se også vores hjemmeside www.skoleniskibby.dk
Ansøgningsfristen er 10. april med tiltrædelse 1. august eller 
eventuelt tidligere.

Ansøgning sendes til Skolen i Skibby, Stationsvej 9, 4050 Skibby
eller pr. mail post@skoleniskibby.dk

SKOLEN I SKIBBY
SØGER EN UNDERVISER

 Lærerstillinger 

Vi ti lbyder en fast sti lling fra august og et barselvikariat fra 1. juni, 
senest fra august.

Kunne du tænke dig at arbejde i et kreati vt undervisningsmiljø med 
store ambiti oner og højt ti l loft et, så har du nu muligheden for at blive 
en del af Børne U.N.I.

På Børne U.N.I arbejder vi projekt- og produktorienteret med fokus på 
samarbejde og kreati ve processer, forankret i et solidt fagligt funda-
ment. Vi er 290 elever og 40 ansatt e og vi holder ti l på Vesterbro i 
København. Børne U.N.I er en fri grundskole med 0.- 9. klasse samt 
integreret SFO, hvor børn og voksne lærer, vokser og trives.

Vi søger uddannede lærere, der opfylder følgende:
• En fuldti dslærer ti l vores Overbygning/6.-9. klasse som kan varetage  
 fysik/kemi/biologi og gerne et værkstedsfag

• En fuldti dslærer ti l et barselsvikariat i vores Overbygning/6.-9. klasse  
 der kan varetage dansk og billedkunst. At du også kan undervise i  
 andre fag, er kun et plus. 

Er du blevet nysgerrig, så se den fulde annonce på www.borneuni.dk

Løn og ansætt elsesforhold er i henhold ti l overenskomst mellem Finans-
ministeriet og Lærernes Centralorganisati on. Lønnen følger overens-
komsten. 

Ansøgningsfrist: Onsdag den 18. april 2018, kl. 12:00 

Så er chancen her 
Børne U.N.I søger to lærere 
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. Så 
kommer du direkte til annoncen. De farvede blokke henviser 
til tre kategorier:

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Odense Kommune, 5000 Odense

Ambitiøs skoleleder til Holluf Pile Skole

§ Ansøgningsfristen er den 02. apr. 2018

Kvik-nr. 56980363

Tølløse Privat- og Efterskole, 4340 Tølløse

Ny forstander pr. 1. august 2018

§ Ansøgningsfristen er den 03. apr. 2018

Kvik-nr. 57231219

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Dalumskolen

§ Ansøgningsfristen er den 07. apr. 2018

Kvik-nr. 57414480

Aarhus Kommune, Børn og Unge, 8260 Viby J

Tværfaglig teamleder til PPR og specialpæd.

§ Ansøgningsfristen er den 02. apr. 2018

Kvik-nr. 57488004

N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

Genopslag – ny daglig leder af grundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 13. apr. 2018

Kvik-nr. 57422693

Nordborg Slots Efterskole, 6430 Nordborg

Nordborg Slots Efterskole søger 3 lærere

§ Ansøgningsfristen er den 06. apr. 2018

Kvik-nr. 57295153

Studenterkurset i Sønderjylland, 6520 Toftlund

Lærere til mellemtrin med tiltrædelse 1.8.

§ Ansøgningsfristen er den 03. apr. 2018

Kvik-nr. 57359778

Sydskolen, afd. Asnæs, 4550 Asnæs

Naturfagslærer til Sydskolen, Asnæs

§ Ansøgningsfristen er den 16. apr. 2018

Kvik-nr. 57353343

Studenterkurset i Sønderjylland, 6520 Toftlund

Lærer til 9.-10. kl. på Kostskolen i Sønderjylland

§ Ansøgningsfristen er den 22. mar. 2018

Kvik-nr. 57431831

Europaskolen i Uccle, 1180 (Uccle) Bruxelles

Lærer til undervisning i dansk i overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 02. apr. 2018

Kvik-nr. 57421206

Overbygningen, Frydenhøjskolen, 2650 Hvidovre

Lærer til elever med autisme søges

§ Ansøgningsfristen er den 02. apr. 2018

Kvik-nr. 57635091

BGI akademiet, 8783 Hornsyld

Lærer til BGI akademiet

§ Ansøgningsfristen er den 03. apr. 2018

Kvik-nr. 57635904

Børne U.N.I, 1665 København V

Børne U.N.I søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2018

Kvik-nr. 57586738

Skolen i Skibby, 4050 Skibby

Skolen i Skibby søger en underviser

§ Ansøgningsfristen er den 10. apr. 2018

Kvik-nr. 57233553

Stenløse Privatskole, 3660 Stenløse

Matematik/kodning/idræt/engelsk/dansk

§ Ansøgningsfristen er den 13. apr. 2018

Kvik-nr. 57310223

Hundige Lilleskole, 2670 Greve

Lærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 26. apr. 2018

Kvik-nr. 57415134
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rubrikannoncer

Mormor-sommerhus på 
Møn, Ulvshale Strand
6 sovepladser. Tæt på 
strand og skov, 5 km fra 
Stege. Overdækkede ter-
rasser. Hyggeligt velholdt 
hus. 3800 uge.
Telefon: 60101035

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
Lys central lejlighed på 2. 
sal i roligt kvarter på Fre-
deriksberg udlejes til to. 
3000 kr. ugentlig
Telefon: 21757146

Ferie i grænselandet.
Skønt lille retro som-
merhus  ,med udsigt over 
engen ,70 m. til stranden 
i Vemmingbund .Udlejes 
maj/okt.
Telefon: 74678361

1/4 hus på Madeira 
sælges - havudsigt
Andel i helårshus med 3 
soveværelser, udendørs 
køkken og  havudsigt 
sælges.
Telefon: 20746844 
https://www.airbnb.dk/
rooms/7485629

Sommerhus 
Nykøbing/Rørvig
Fredeligt beliggende på 
stor naturgrund. Syv min. 
til  sandstrand. 3200 
ugentlig 4 personer
Telefon: 62214728

Lejl. Kbh V eller 
sommerhus ved 
Lammefjorden
Central/lys 4,5 vær lejl. 
på V.bro med 3 sovevær. 
Samt hyggeligt sommer-
hus ved Lammefjorden 
udlejes begge i 28-29 
Telefon: 22982585

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

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

IDRÆTSLEJRSKOLE SåvEL SOm aLm. LEJRSKOLE 
To idrætshaller samt en svømmehal m.m.

Brøndumvej 14-16 / 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 11 90 / jammerbugt@idraetscenter.dk

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser 
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

Ring på 8020 8870 og få en uforpligtende snak med 
Tommy eller Christian, to af vores Prag-eksperter.

Tommy Iversen

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 80 20 88 70

 Christian Skadkjær

Priser fra kr. 1.568,-
TIL PRAG
SKOLEREJSER

DUBLIN FRA KR. 1.715,- LONDON FRA KR. 2.055,- HAMBURG FRA KR. 1.365,-

SKOLEREJSER MED 
INDHOLD

Tlf. 98 12 70 22   •   info@eurotourist.dk   •  www.eurotourist.dk

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk

152173 p50-57_FS0618_Lukkestof.indd   56 16/03/18   16.06



F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 8  /  57 

WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 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, a�aler 
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 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     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. 

144.000 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. 7  16. marts 3. april 12. april
Folkeskolen nr. 8  10. april 16. april 26. april
Folkeskolen nr. 9  20. april 30. april 9. maj
Folkeskolen nr. 10  4. maj 14. maj 24. maj

Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Complete og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

135. 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 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
seb@folkeskolen.dk
Esben Christensen (orlov),  
esc@folkeskolen.dk 
Henrik Ankerstjerne Hermann,
hah@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Julie Yapa Sørensen,  
jss@folkeskolen.dk 
Martin Vitved Schäfer,  
mvs@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen,  
redaktør af anmeldelser, 
sga@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 3. kvartal 2017 er  
144.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk: billedkunst, 
danskundervisning, engelsk, 
ernæring og sundhed, historie 
og samfundsfag, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
religion, tysk og fransk, 
specialpædagogik

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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 Dorte Andreas 
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+.

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

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. 9.00-15.30  
og fredag klokken 9.00-14.30
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag 
kl. 9.00-15.30.
Fredag kl. 9.00-14.30.

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 9.00 til 15.30, 
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

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 33 69 63 00, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

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

Formand
Lærerstuderende Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,  
jejo@llnet.dk  
Studerende kan søge rådgivning i  
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 28: 

FØRER FÆLLES MÅL TIL SÆNKEDE KRAV?

72
LOKALE AFTALER  
OM ARBEJDSTID  
– FLERE PÅ VEJ

O K 1 8 :  L Æ S  S I D E  1 2

Signe Kløve Dreyer er 
parat til at gå på gaden 
for en arbejdstidsaftale. 
Præcis som i 2013.

KLAR TIL
KONFLIKT
– IGEN
O K 1 8 :  L Æ S  S I D E  6

TEMA  
SÅDAN GØR 

FRISKOLERNE 
MED  

REFORMEN 
L Æ S  S I D E  1 4
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SÅ KAN DE LÆRER DET / 144

Arbejdsgivere. Be-
tegnelse opfundet af 

dem selv, så det lyder som 
en gave. 

 Bondo. Hårdtarbej-
dende formand og 

top forhandler. Stærkt brand 
i offentligheden trods let 
ubekvemt fonetisk slægt-
skab med primitiv hånd-
tromme. 

Civiliseret opførsel. 
Bare ikke nemt, når 

den ene part »kun vil tage 
og ikke give«. 

 Den danske model. Højt 
besunget anordning af 

1899 om, at fagbevægelse 
og arbejdsgiverforeninger i 
frie forhandlinger uden po-
litisk indblanding kan lande 
forlig, ved at begge sider 
i gensidig respekt giver 
indrømmelser. Håbløs ro-
mantik, har det selvfølgelig 
vist sig. 

 Excel. Effektivt compu-
terprogram, især hvis 

Alexander på 11 år snart 
ville styre sin ADHD, 91-åri-
ge Åse gad selv gå i bad, 

og danskerne generelt ville 
tage sig sammen og være 
mere raske. 

 Frokostpause. Strids-
punkt, fordi forkælede 

lønmodtagere insisterer 
på i samfulde 30 minut-
ter at sidde på deres flade 
og sniksnakke med mad i 
munden om jobrelaterede 
udfordringer. 

 Gidsler. Hvad alle be-
skylder modparten for 

at tage i en konflikt.

 Handlekraftige. Hvad 
alle politikere allerhelst 

vil fremstå som. 

Innovationsminister So-
phie Løhde ikke mindst.

Ja-hat. Hovedbeklæd-
ning, som privilegerede 

mener, at knap så privilege-
rede skulle tage at iføre sig. 

 KL. Hundehoveder 
og hængerøve, lu-

sede amatører, elendige 
klamphuggere, latterlige 
skidesprællere, impotente 
grødbønder, talentløse ski-
derikker.

 Lønfest. Kandidat til 
årets mest provoke-

rende ord.

Moderniseringssty-
relsen. Jamen altså, 

tusind tak for den opfin-
delse i 2011, onkel Corydon. 
Kunne du for helvede ikke 
bare have solgt dén til Gold-
man Sachs?

Nok er nok. 

Offentligt ansatte. 
750.000 danskere, 

som til stadighed skal for-
svare deres indsats på om-
råder, som alle på én gang 
tager for givet, har kolossale 
forventninger til og ikke vil 
betale for. Det sidste dog 
kun ifølge regeringen.

Prestige. Mærkeligt 
nok nemmest at opnå i 

job, der ikke har noget med 
mennesker at gøre. 

Quick og Oddset og 
Vikinglotto. Bare en 

smule held kunne sætte en 
stopper for alle disse be-
kymringer. 

 Revolution. Det er jo 
ikke, fordi argumenter-

ne bliver færre og færre. 

 Socialdemokratiet. Hu-
lubalu?

Tillid. Hippieagtig fore-
stilling om, at med-

mennesker grundlæggende 
er pålidelige og loyale, ikke 
konstant er ude på at tage 
røven på én og faktisk for-
mår at udøve dømmekraft 
på områder, de af interesse 
har dygtiggjort sig inden for.  

Udgift. Finansministe-
riel betegnelse for den 

offentlige sektor. Dog ikke 
under en lockout, hvor be-
tegnelsen er: indtægt.

Velfærdssamfund. Fa-
scinerende indretning, 

som snart kan opleves på 
museer. I udlandet.

Xylofon. Irrelevant mu-
sikinstrument, som 

efterhånden udelukkende 
gør nytte i alfabetiske over-
sigter.

Ydmygelse. Går måske 
én gang. Ikke to. 

Ziegler, Michael. Ven-
ligt smilende, konser-

vativ, skjorteklædt kontor-
mand fra Høje Taastrup. 
Udenpå. 

Ækvivalens. Betyder 
»samme værdi«. 

Eksempler: offentligt an-
satte og privatansatte. Og: 
kvindedominerede fag og 
mandedominerede fag. Ikke 
ens, men lige.

Ø. I matematikken be-
tegnelsen for den tom-

me mængde. Dækkende for 
det samlede antal politikere, 
der er værd at stemme på 
ved næste valg. 

Åh fuck! 

Uskolet er Folkeskolens 
bagside med satire, som 
ikke umiddelbart går me-
get op i fakta. Skulle en-
kelte navne, hændelser el-
ler undervisningsministre 
alligevel føles bekendte, er 
man velkommen til at tro, 
hvad man vil.

Rønbjerg
Seawest

Søhøjlandet
Grønhøj Strand

Ebeltoft

LEJRSKOLE
MIDT I NATUREN

LEJRSKOLE HOS
LANDAL GREENPARKS

Valgfri ankomst 1-4 nætter. Se mere på
landal.dk eller ring  på 70 23 20 30.

Fra 99 kr.
pr. person pr. døgn*

  * Prisen gælder ved min. 3 overnatninger i hverdage udenfor
skolernes ferier. Inkl. adgang til badeland, sportshal og slutrengøring.

Tegning: Craig Stephens

OK18-leksikon fra A til Åh!
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Al henvendelse til:

 Postboks 2139
 1015 København K

rødekors.dk

Book jeres besøg på 
rodekors.dk/oplevelsen

SE, HØR OG 
OPLEV RØDE KORS

GRATIS ÅBEN SKOLEFORLØB 

Røde Kors’ historie Dilemmaspil Virtual reality Nødhjælpsudstyr
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