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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Data – data – data 

»Hvordan kan man skære 
så kraftigt i lærernes  
forberedelsestid, som man 
har gjort i de senere år, og 
så pålægge os et større og 
større bogføringsarbejde 
med at opsamle og  
registrere data vedrørende 
elevernes læring – og så 
ovenikøbet forvente  
højere kvalitet i undervis-
ningen og et fagligt løft 
for alle?«
Mette Frederiksen

»Jeg kunne rigtig godt 
tænke mig at få nogen til 
at forholde sig til, hvor stor 
en del af elevens faglighed 
der rent faktisk kan og 
skal måles«.
Henning Nielsen 

»Penge til undervisnings-
materialer og tid samt 
gode betingelser for at 
skabe læring for hver  
enkelt elev har jeg svært 
ved at se, hvor skal  
komme fra. Og så er der jo 
ingen grund til at bruge så 
mange midler på at måle 
og veje?«
Annette Hansen-Jacobsen

Det er svært at vide, om man skal skrue op for et lille smil eller være negativ, 
når man læser lærernes svar i den nye undersøgelse, som Scharling Research har fore-
taget for Folkeskolen om ledelse i skolen i dag. 

Da lov 409 og reformen blev gennemført med bulder og brag, lød det mellem tor-
den-drønene, at nu skulle der satses på pædagogisk og faglig ledelse på skolerne. Det 
havde der åbenbart ikke været tidligere. 

Samtidig ændrede skolelandskabet sig totalt. I de seneste ti år er der blevet 300 
færre skoler, især på landet. Mange skoler er lagt sammen med andre skoler, ofte på de 
samme matrikler.  

Ifølge Skolelederforeningen er der fjernet 16 procent af lederne. Men opgaverne 
er heller ikke her blevet færre. For kravene til dokumentation over for forvaltningen i 
kommunerne er vokset. Og så skal reform og arbejdstidsregler også fungere i praksis. 

På den baggrund er det faktisk imponerende, at man 
kan læse i undersøgelsen, at flere lærere oplever at se deres 
leder ude i klassen, og at flere taler med lederen om under-
visningen. Det kunne godt give anledning til et lille smil.

Men tallene er desværre stadig mikroskopiske. Der er ganske vist en fremgang på ti 
procentpoint i forhold til den tidligere undersøgelse i år 2013, i forhold til hvor mange 
lærere der har fået pædagogisk sparring ved, at en leder har været ude at kigge på 
undervisningen. I alt er det nu godt en tredjedel af lærerne, som har haft en leder på 
besøg inden for det seneste år!

Lærerne i undersøgelsen udtrykker en rørende forståelse for, at ledelsen suser 
rundt og ikke har tid til at komme på besøg. Og skolelederne siger da også selv, at de 
har haft de værste år i mands minde. 

Forståeligt nok. Og det kan jo sagtens tænkes, at undervisningen er ganske udmær-
ket, uden at lederen kommer på besøg. Men nu var det altså det, som blev fremhævet i 
forbindelse med reformen – og som mange lærere også efterspørger.

Det var til at forudse, da drømmene om at frisætte lederne til at udøve pædagogisk 
ledelse blev lanceret. Der var såmænd også nogle nejhatlærere, som vrissede om det 
dengang i 2013. 

Presset på ledelsen er større end nogensinde. Oven i reform og arbejdstidslov er nu 
også kommet læringsplatforme og læringsmål plus mange kommunale projekter, som 
også skal passes.

Ønsket om god ledelse er også udtalt. Det kræver sin leder m/k at sikre, at der bli-
ver prioriteret (læs: sorteret) i de mange krav, og at sørge for, at rammerne er 
så gode som muligt.  

Men som så meget andet kræver det tid. 
Fortsætter vi i samme tempo som fra den 
tidligere undersøgelse i 2013 til i dag, 
vil der gå cirka 35 år, før alle lærere 
oplever at se deres leder i klas-
seværelset en gang om året. Mon 
ikke der er kommet andre ting på 
dagsordenen inden da ... 

Grine eller 
græde? 
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 er en ny udgave af matematiksystemet KonteXt og opfylder kravene i de nye 

læringsmål for Folkeskolen.

 i indskolingen har primært fokus på at give eleverne erfaringer og oplevelser, så 

de kan danne sig forestillinger om centrale matematiske pointer. Forestillinger, som kan skabe 

forståelse bag den viden og de færdigheder, eleverne skal tilegne sig. 

Elevbogen i Kontext+ indeholder fire faglige stofområder. Hvert stofområde har 

• et indledende værkstedsforløb, hvor eleverne skaffer sig praktiske, legende og 

eksperimentelle erfaringer,

• 2-4 historier (med Familien Tal på de yngste årgange), som trækker faglige pointer frem i en 

klassesamtale,

• varierede opgaver såvel problemløsende som færdighedsopgaver, der uddybes i Geogebra, 

regnearksfiler og applets,

• evalueringsside med tilknyttede test (EVA-ark).

Der er et stort udvalg af ekstraark i den tilhørende web-del. Her findes også arbejdsark til 

værkstederne. Arkene findes som pdf til print eller på IWB.

Der er forældrevideoer – se QR kode nederst på siderne – som er små korte forklaringer til 

forældrene om matematikken bag opgaverne og om, hvad man kan være opmærksom på.

Til alle elevbogens værksteder er der værkstedsvideoer henvendt til eleverne. 

Videoerne findes på www.kontextplus.dk 

Lærervejledningen er udbygget med flere ideer, mere baggrundsviden, mere hjælp til 

opgaverne og et evalueringsmateriale med beskrivelse af fejltyper og mulige vanskeligheder. 

Lærervejledningen indeholder desuden en del forslag til spil, lege og andre aktiviteter.

Elevbog/web giver eleverne adgang til arbejdsark, applets, GeoGebra-filer, Excel-filer, film, 

serviceark m.m. via www.kontextplus.dk.

Til 1. klasse hører følgende materialer:

• Kontext+ 1, Elevbog/web A og Elevbog/web B

• Kontext+ 1, Lærervejledning/web A og Lærervejledning/web B

• www.kontextplus.dk 
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Sig tallet
Spilleregler:
Hver spiller placerer en spillebrik/centikube på ”0”. Spillerne slår 
efter tur med en terning og rykker det antal felter frem, som ter-
ningen viser. Tallet, som spilleren lander på, siges højt. Siges tallet 
korrekt, bliver man stående, hvis ikke, rykker man tilbage, hvor 
man oprindeligt stod. Lander man på et rødt felt, skal det tal, som 
kommer lige før og lige efter i talrækkefølgen siges korrekt. 

Grenene må benyttes som genveje, hvis man 
lander på dem og kan sige tallet på feltet. 
Vinderen er den, der kommer først over 60.

Fo
rm

at 1. klasse – E
levbog

ElevbogPlus og minus
Spilleregler:
Hver spiller placerer en spillebrik/centikube på ”0”. Spillerne kaster 
efter tur med en terning. Terningens øjne og tallet på feltet man 
står på danner et regnestykke. På orange felter lægges øjnene til, 
på de røde felter trækkes de fra. Hvis man fx slår 4, skal man, hvis 
man står på 21 (gult felt) rykkes der hen på feltet med tallet 25. 
Hvis man står på 16 (rødt felt), skal man rykke hen på feltet med 
tallet 12. Lander man på et felt med en gren, kan der rykkes videre 
til feltet for enden af grenen. Vinderen er den, der først kommer 
over 60.

I S B N 978-87-23-01479-5

9 788723 014795

ISBN 978-87-23-01479-5

0

2

3

1

4

5

7

6

8

10

19

9

12

11 16 14 13 17 20 15 18 21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 3435

35

36

37

3839

40

41

42

43

44

45

46

47

48 49 5051 52

53

54

55

56

57

58

59

60

22

om_9788723014795.indd   1 5/18/12   10:09 AM

14 15 16 17 18 19132 3 4 5 6 7 8 9 11 1210

alinea

10

20
30

40

50
60 70
80 90

100

TRIX hjælpninger NY Lykke Grafisk 290415

Matematrix 1A · Elevbog / web
Per Gregersen · Carsten Hedegaard · Tomas Højgaard Jensen · Lone Kathrine Petersen

Målret din matematikundervisning i 1.-3. 
klasse ved at bruge CampMat sammen med 
Format, Matematrix og KonteXt+.

Prøv gratis på alinea.dk/campmat

147423 p50-52_FS1516_Uskolet.indd   52 05/09/16   09.26



 

4 /  F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 1 6

I N D H O L D

20

»Det er tågesnak at tale 
om at lære at lære«

Psykologiprofessor Svend Brinkmann  
opfordrer lærerne til at fokusere 

 på indholdet.

Hvor tit har  
lederen eller en 
repræsentant fra 
ledelsen været  
på besøg i din  
undervisning? 

2016 2013

Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

TJEN 2.500,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

TIL STØTTE FOR 
      VERDENS BØRN

Alle klasser tjener 

2.500,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET

6

T E M A :  S K O L E L E D E L S E

Få lærere får besøg 
af lederen i klassen
Målet om mere pædagogisk ledelse er langt-
fra realiseret, viser ny undersøgelse.

Inden for det 
seneste år

Det er mere end 
et år siden

Aldrig

Ved ikke

36 %

26 %

17 %

18 %

42 %

3 %

19 %

52 %

4 %
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»Sæt eleverne 
i gang med at 

skrive«,
siger Lene Storgaard 
Brok, som er med i et 
af to nye forsknings-
projekter om elevers 

ordforråd. 

32

Ny børnebog 
handler om at 
være sær(lig)

Historien om Erik, der 
har Asberger, åbner for 
en snak med børn om 

inklusion.

Fast tilstedeværelse 
 kvæler læreres vidensdeling

Et livligt lærerværelse skaber  
faglig sparring, lyder konklusionen  

i forskningsprojekt.

50
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Folkeskolereformens mål om 
mere pædagogisk ledelse er  
langtfra realiseret.
A F  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  O G  E S B E N  C H R I S T E N S E N  
I L L U S T R A T I O N :  R A S M U S  J U U L 

I SLOW-
MOTION  
MOD MERE 
PÆDAGOGISK 
LEDELSE

S KO L E L E D E L S E
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Få ledere overværer undervisningen
En anden indikator på, hvor meget skolernes 
ledelser prioriterer den pædagogiske ledelse, 
er overværelse af undervisningen. Også her er 
der en lille bevægelse: I 2013 kunne 26 procent 
af lærerne fortælle, at en repræsentant fra 
ledelsen havde overværet deres undervisning 
mindst en gang i løbet af det seneste år. I 2016 
er det tal krøbet op på 36 procent. Claus Hjort-
dal, formand for skolelederne, glæder sig over 
bevægelsen mod mere pædagogisk ledelse. Det 
at være ude i undervisningen er et af de værk-
tøjer, lederne bruger for at lede pædagogisk. 
Han mener, at lederne fremover bør prioritere 
det højere, og efterlyser et stærkere fokus: 

»Det er vigtigt, at en repræsentant for 
ledelsen kommer ud i undervisningen og ser 
eleverne i deres hverdagssituation, så man på 
teammøder har et bedre billede«, siger Claus 
Hjortdal.

Karsten Mellon er lektor ved læreruddan-
nelsen på University College Sjælland, ph.d.-
studerende ved Roskilde Universitet og tidlige-
re skoleleder. Han mener, at mange flere lærere 
bør få besøg af lederen i undervisningen. 

Tabellen tegner 
umiddelbart et 
billede af en stig-
ning. Scharling 
Research tager 
dog forbehold, 
da spørgsmålet i 
2013 lød: »Hvor 
mange minut-
ter har du talt 
med din leder/en 
repræsentant for 
ledelsen om dine 
undervisningsme-
toder den seneste 
måned?«

S kolelederne er kommet museskridt 
tættere på lærerne og undervisningen. 
En ny undersøgelse viser, at lærerne 
mener, at skolehverdagen er kommet 

en smule nærmere de mål om tydelig praksis-
nær ledelse, der understøtter og giver retning 
til lærernes daglige praksis, som var intentio-

nerne bag folkeskolereformen. 
Det er analysefirmaet Scharling, 

som har foretaget undersøgelsen 
for fagbladet Folkeskolen blandt et 
repræsentativt udsnit af landets 
lærere. Lærerne er blevet stillet 
spørgsmål, som de også blev 
stillet i 2013. 

Dengang blev folkeskolere-
formen kaldt en ledelsesreform, 
og det blev under lockouten un-
derstreget, at lederne skal lede 
og fordele arbejdet. Mantraet 
var stærkere pædagogisk ledelse, 

men det går kun langsomt i den 
rigtige retning. 

I 2013 svarede 66 procent, at de 
»slet ikke« havde talt med ledelsen om 

deres undervisningsmetoder den sidste 
måned. Da lærerne svarede her efter som-

merferien, var det 44 procent, der slet ikke 
havde talt om undervisningsmetoder med 
ledelsen.

»Det er her, ledelsesopgaven bør koncen-
treres. Men jeg kan måske godt forstå, at det 
går langsomt med udviklingen, for lederne 
havde nok at gøre i skoleåret 2013/14. Måske 
er det her udtryk for, at der er lidt mere over-
skud«, siger Anders Bondo Christensen, der 
er formand for Danmarks Lærerforening.  

Men det er langtfra alle lærere, der ople-
ver et øget lederoverskud.

En lærer i undersøgelsen ærgrer sig over, at 
meget af ledelsens tid går med administration:

»Det er min oplevelse, at der de seneste 
år er kommet større afstand mellem leder 
og medarbejder. Lederne har simpelthen så 
travlt, at de ikke har indblik i hverdagen for 
os lærere. Det er ærgerligt. Ledelsens hyppig-
ste svar om sparring er: ’Det er op til teamet’ 
eller: ’Det må I løse i teamet’«.

Også Anders Bondo ser en udfordring i 
skolernes tidskrævende administration:

»Hvis man ikke har indgået en lokalaftale, 
er der enorme planlægningskrav til den enkel-
te skoleleder. Derfor tror jeg også, at flere og 
flere kommuner indgår lokalaftale. Så får man 
klaret noget administrativt på en enkel måde«.

Slet ikke

Omkring 10 min.

Omkring 20 min. Omkring 1 time Ved ikke

Mere end 1 timeOmkring 30 min.

44 %

66 %

30 %

17 %

7 % 6 %

2 %
4 %

6 %6 % 5 %

1 %
3 %

2 %

Hvor mange minutter  
taler du i gennemsnit om 
måneden med din leder/en 
repræsentant fra ledelsen 
om dine undervisnings- 
metoder?

2016 2013

F O R T S Æ T T E S  ➙

Scharling Research har for fagbladet Folkeskolen gen-
nemført undersøgelsen »Statusrapport – Ledelse i 
folkeskolen« om folkeskolereformen og lov 409. Un-
dersøgelsen er en gentagelse af en undersøgelse, som 
Scharling Research gennemførte i september 2013, 
hvor der blev undersøgt syn på og forventninger til 
ledelse i folkeskolen efter de nye arbejdstidsregler/lov-
indgrebet. I 2013 blev spørgsmålene stillet i septem-
ber, og panelet blev spurgt om interaktion i den sene-
ste måned. I år er undersøgelsen gennemført i begyn-
delsen af skoleåret i august, og derfor er panelet blevet 
spurgt om en gennemsnitsvurdering på en måned.
Panelet består af repræsentativt udvalgte medlem-
mer af Danmarks Lærerforening.

For denne undersøgelse gælder:
  733 er kontaktet
  399 har svaret
  40 svar var uanvendelige
  Svarprocenten er 57,6 
  Besvarelserne er givet i tidsrummet  

8. august til 16. august 2016.

OM UNDERSØGELSEN
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HVER FEMTE LÆRER:  
LEDELSEN FORDELER  
FORBEREDELSEN  
FORSKELLIGT
Lederne giver lærerne forskellig forberedelse. Det 
skader det sociale og faglige udbytte, siger lærere.

S kævdeling af forberedelsen var et af 
de store skrækscenarier, da lov 409 
blev en realitet. Det er ikke gået så 
galt, som nogle frygtede, men ten-

densen er der. 22 procent af lærerne oplever, 
at ledelsen fordeler forberedelsen forskelligt, 
viser en undersøgelse foretaget af Scharling 
Research for Folkeskolen. I 2013 forventede 
halvdelen af lærerne, at det ville ske. 

Den skæve fordeling af forberedelsestid 
kan handle om, at skoleledere vælger, at nog-
le fag kræver mere forberedelse end andre. 
Det kan også handle om, at enkelte lærere får 
færre undervisningstimer, fordi de har mange 
klasser eller klasser med mange problemer. 

Lærerne giver i undersøgelsen udtryk for, 
at det ikke er en gevinst for hverken det faglige 
udbytte eller skolernes sociale klima, når sko-
lelederen fordeler forberedelsestiden forskel-
ligt. 47 procent af lærerne, der ved, at forbere-
delsestiden bliver fordelt forskelligt, fortæller 
således, at det har givet dårligere eller markant 
dårligere socialt klima. 33 procent siger, at det 
ikke har ændret det sociale klima, mens kun to 
procent mener, at det har skabt bedre klima. 
44 procent siger, at undervisningens kvalitet er 
blevet dårligere, mens 23 procent siger, at den 
er uændret. Otte procent mener, at undervis-
ningens kvalitet er blevet bedre. De resterende 
har svaret »ved ikke«.

»Det her styrker ikke den sociale kapital 
på en skole. Opgaveoversigten skal være ud-
tryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra 

Har din leder fordelt  
forberedelsestiden  
forskelligt til forskellige 
fag og/eller lærere?

2016

Ja Ved ikke

Nej

22 %

45 %

33 %

»36 procent er alt for lidt. Det er sær-
deles kritisk. Det er nødvendigt, at lederne 
får prakisindblik, der indbefatter mere end 
blot et referatblik. Jeg tror, det handler om 
skoleledernes prioritering af leadershipde-
len og managementdelen. Hvad er det, der 
gør, at han eller hun lykkes? Og i disse år 
har der været mange managementopgaver, 
der skulle løses«, siger Karsten Mellon. 

Han peger også på, at større skoler be-
tyder, at det er sværere for skolelederne at 
nå ud i klasserne. Men det skal der findes 
løsninger på, lyder det fra lektoren. 

Skoleleder på Brøndby Strand Skole Per 
Trudslev er leder for 1.100 elever, 110 læ-
rere og derudover pædagogisk personale. 
Han kommer selv sjældent ud i undervis-
ningen, men han mener, at pædagogisk 
sparring er vigtigt. 

»Vi har et efteruddannelsesprogram, 
hvor vejlederne er med i klasserne. Og så 
har jeg møder med vejlederne, så jeg føler 
mig tættere på undervisningen«, siger Per 
Trudslev. 

Skoleledernes værste år
En lærer skriver i en kommentar i un-
dersøgelsen kort og præcist om, hvordan 
skoleledelsens vilkår opfattes:

»Ledelsen er meget kompetent, men 
der mangler tid og penge til at løse pro-
blemerne tilfredsstillende«. Den analyse 
harmonerer godt med de tilbagemeldinger, 
Skolelederforeningen har fået fra landets 
ledere.

»De har haft rygende travlt – vi har fjer-
net 16 procent af lederne, samtidig med at 
vi har ændret tingene og haft inklusions-
dagsorden. Lederne siger alle sammen, at 
det har været de hårdeste år, de nogen-
sinde har haft«, siger Claus Hjortdal.

Anders Bondo Christensen tror, at alle i 
skoleverdenen har ambitioner om, at leder-
ne skal komme tættere på undervisningen. 

»Man kunne godt sige, at vi bare skal 
have mere ledelse ude på skolerne. Men vi 
ved også godt, at skolerne har de resurser, 
de har. Skolerne står i det dilemma, at skal  
man ansætte mere ledelseskraft, så kan 
det som regel kun finansieres ved, at der 
bliver færre lærere til at løse de opgaver, 
der i forvejen er for få lærere til«, siger 
lærerformanden. 
mbt@folkeskolen.dk, esc@folkeskolen.dk
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forståelige, gennemskuelige og saglige kriteri-
er. Det højner jo ikke begejstringen i dagligda-
gen, hvis man oplever, at det er uretfærdigt«, 
siger Anders Bondo Christensen og opfordrer 
på den baggrund til indgåelse af kommunale 
aftaler om lærernes arbejdstid.

DLF: En kæmpeopgave
I undersøgelsen beskriver en lærer, hvordan 
han oplever den differentierede forberedelse: 

»For eksempel får vi mindre forberedelse 
til uddannelsesvejledning, idræt, musik og 
mindre igen, hvis vi har hele årgangen, for så 
kan vi jo bruge de samme forløb«.

For lærerformand Anders Bondo Chri-
stensen giver det skolelederen et stort ansvar, 
hvis der ikke er en kollektiv aftale, der sætter 
rammer om lærernes arbejdstid, for i så fald 
skal skolelederen vurdere den enkelte opgave 
til den enkelte lærer. 

»KL har selv skrevet ud, at skolelederen 
skal sikre, at læreren har reelle muligheder for 
at leve op til folkeskolelovens bestemmelser«, 
siger Anders Bondo Christensen og remser op, 
hvad der ifølge KL skal indgå i vurderingen 
af omfanget af opgaver: »Lærerens forudsæt-
ninger, erfaringer med faget, uddan-
nelse, efteruddannelse, elev-
sammensætning, særlige 
funktionsopgaver, klas-
sestørrelse og særlige 
faglige spænd«. 

»Det er faktisk det, 
skolelederen skal. Han 

kan ikke bare have en faktor, der passer til 
musik, og en anden til dansk. Man skal helt 
ind og sige: Med den udfordring, der er for 
den klasse, det fag og den elevgruppe, hvad 
vurderer jeg så, der skal til, for at læreren kan 
løse opgaven? Det er et kæmpe arbejde, men 
det er faktisk den opgave, som skolelederen 
har fået med lov 409«, siger Anders Bondo.

Tradition for forskellig forberedelse
Skolelederformand Claus Hjortdal er overbe-
vist om, at det handler om, at lederne forsøger 
at fordele opgaverne retfærdigt, når der bliver 
brugt differentieret forberedelse, og ikke om, 
at nogle fag er mere værd end andre. 

»Kan man gøre noget for at give mindre 
belastning – har man nogle muligheder? Den 
differentierede forberedelse ligger i den sam-
lede opgaveløsning og ikke i forhold til de 
forskellige fag«, siger Claus Hjortdal. Han for-
tæller, at skoleledere altid har givet forskellige 
opgavemængder til skolernes lærere.

»Der er mange lærere, der ikke er klar 
over, at vi altid har gjort det her. Hvis der for 

eksempel var nogle lærere, der skulle passes 
lidt på, så har vi gjort det på forskellig vis. Vi 
har altid brugt det, det har bare ikke været så 
synligt, som det er i dag. Nu bliver det omtalt 
som differentieret forberedelse, så tænker 
folk, at det er forkert, men jeg tror ikke på, at 
der er den store forskel fra, hvordan det var 
før«, siger Claus Hjortdal.

KL: Lærere er ikke ens
Michael Ziegler, formand for løn- og persona-
leudvalget i KL, understreger, at skolelederne 
i dag tænker i opgaver og ikke i forberedelses-
tid. Michael Ziegler mener, at det må være op 
til lederen at fordele opgaverne efter behov.

»Det er klart, at der er nogle, der kan løfte 
flere opgaver, og andre, der kan løfte færre 
opgaver, og dermed bliver den tid, der er til 
at forberede opgaverne, forskellig«, siger Mi-
chael Ziegler. Han tolker lærernes svar som et 
udtryk for, at den nye arbejdsform fungerer.

»Selvfølgelig er det min forventning, at i og 
med at lærere er forskellige, så er der forskel 
på den opgavemængde, de har. Jeg har ikke 
en holdning til, i hvilket omfang det sker. Det 
ville undre mig, hvis tallet havde været nul 

eller 100 procent. Men 22 procent 
viser, 1: At det fungerer, og 2: At 

det ikke er blevet så meget, 
som nogle frygtede«, siger 

Michael Ziegler. 
mbt@folkeskolen.dk,  

esc@folkeskolen.dk
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SKOLELEDER:  
Lærernes tillid er 
afgørende for 
skolens succes
Hvis der ikke er tillid mellem medarbejdere og skoleleder,  
må en af parterne gå, lyder det fra skoleleder på  
Brøndby Strand Skole Per Trudslev. 

S KO L E L E D E L S E
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H an står forrest på trappen foran sko-
len. Misser med øjnene mod solen 
og hilser på eleverne, som langsomt 
går forbi. Sådan står han ofte om 

morgenen. 
Da klokken har ringet, og han har hilst 

venligt og uden formaninger på de elever, som 
tumler for sent ind ad hoveddøren, går han 
afslappet ind ad døren og hen mod sit kontor. 

Det er ikke kun eleverne, der skal vide, at 
Per Trudslev er klar til at lytte. Målet er, at 
også skolens lærere skal vide, at de kan kom-
me til skolelederen, og at han vil lytte – også 
selv om han ikke altid tager den beslutning, 
som lærerne ønsker.

Per Trudslev har arbejdet som lærer og 
viceskoleleder i Brøndby, siden blev han 
ansat som skoleleder på Vibenshus Skole i 
København. Da stillingen på Brøndby Strand 
Skole blev ledig, tøvede han ikke med at søge. 
Han brænder for at lede, og på en skole med 

1.100 elever og 110 lærere var der netop de 
udfordringer, han søgte. I april 2014 fik han 
jobbet. Og nu har han indtaget skolelederens 
kontor med sin læderjakke og styrthjelm med 
et – ifølge ham selv ironisk ment – »JA tak til 
atomkraft«-mærke og sirlige bunker papirer 
placeret på skrivebordet. 

Tillid avler succes
Et af hans mål for succes er at få et arbejds-
miljø båret af tillid mellem ledelse og medar-
bejdere. 

»Jeg ville ikke kunne se mig selv et sted, 
hvor den tillid ikke er til stede. Der kan være 
udsving. Bølgerne kan gå højt, men hvis der 
ikke er en grundlæggende tillid, så skal en af 
parterne gå«, siger Per Trudslev. 

Han føler, at lærere, pædagoger og ledelse 
kæmper sammen for at opfylde folkeskolere-
formens mål og gør alt, hvad de kan, for at 
skabe den bedst mulige skole. 

»Men man kan ikke starte med det hele 
på en gang. Virkeligheden er, at vi ikke har 
lige meget fokus på alle dele af reformen 
lige nu. For eksempel mangler vi struktur 
på åben skole og motion og bevægelse, og vi 

har også udfordringer med lektier«, siger Per 
Trudslev. 

Til gengæld har man i Brøndby ved hjælp 
af penge fra A.P. Møller sat uddannelseskro-
ner og tid af til at arbejde med læringsmålsty-
ret undervisning og læringsplatformen Mee-
book. Per Trudslev ved, at det koster lærer-
kræfter lige nu, men han tror på, at indsatsen 
vil effektivisere lærernes tid på sigt. 

»Man kan effektivisere et stykke af vejen, 
men ikke alting. Men hvis vi får fælles års-
planer og fælles undervisningsforløb, så kan 
man vinde noget tid. Hvis vi kan få lærerne 
til at bruge det, så sker der en effektivisering 
af tiden«, siger Per Trudslev. Men han under-
streger, at han ikke får lærerne til at ændre 
vaner, ved at han går på lærerværelset og 
dikterer, hvordan lærerne skal lave undervis-
ningsforløb fremadrettet. 

Per Trudslev er ikke i tvivl om, at han 
efter den nye arbejdstid og skolereform 
bruger mere tid på at snakke arbejdstid med 
lærerne. 

»Vi snakker mere om opgaveoversigt og 
sammensætningen af skemaer. Det er tyde-
ligt, at der er lærere, der skal have slebet kan-
ter af hos hinanden. Og det er sværere nu, for 
tidligere stod der, at der var 20 timer til en 
opgave. Nu oplever jeg oftere, at jeg må sige 
til folk, at selv om de gerne vil lave nye under-
visningsforløb hvert år, så skal de ikke gøre 

»Vi har differentieret forberedelse. Ikke på 
fag, men mere hvis der er en fagfordeling, 
hvor det giver mening, at en lærer har lidt 
færre timer«, fortæller skoleleder på Brøndby 
Strand Skole Per Trudslev. 

Medarbejderne ved  
forhåbentlig, at jeg gør  
alt, hvad jeg kan, for at  
fordele arbejdstiden så  
retfærdigt som muligt.
Per Trudslev
Skoleleder,  
Brøndby Strand Skole

»Nu oplever jeg oftere, at jeg må sige til folk, at selv om de 
gerne vil lave nye undervisningsforløb hvert år, så skal de 
ikke gøre det«, siger skoleleder på Brøndby Strand Skole 
Per Trudslev. 
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det. Man er nødt til at forholde sig til, at hvis 
man på 37 timer skal have to til tre timers 
undervisning mere, så bliver man nødt til at 
sætte ambitionerne ned«, siger Per Trudslev. 
Han vrider sig lidt og bestemmer sig for at 
præcisere: »Måske ikke ligefrem sætte ambi-
tionerne ned – men målrette tiden«.  

Mere tid efterspørges
»Hej Pelle«, siger en dreng, da Per Trudslev 
går gennem gangen. »Nej, hej Per«, skynder 
drengen sig at rette. Per Trudslev smiler og 
løfter hånden i en anerkendende gestus. 
Lige bagefter bukker han sig i en hurtig 
bevægelse og griber indpakningen fra en 
myslibar, som ligger som en farvet klat på 
linoleumsgulvet. Diskret vipper han det i 
skraldespanden. 

Det er fredag, og skolelederen har plan-
lagt at sætte sig på motorcyklen allerede 
ved totiden og køre mod København, hvor 
han skal mødes med en tidligere kollega. 
Lærerne kan også vælge at gå tidligt og i 
stedet forberede sig søndag, hvis det passer 
bedre. 

I Brøndby er der en fælles forståelse mel-
lem kommunen og lærerforeningen, der 
betyder, at lærerne på skolen ikke har fuld 
tilstedeværelse. Dog er der mødedage man-
dag og onsdag, hvor man forventes at være til 
stede til klokken 17. 

»Men er man færdig med arbejdet klokken 
16, skal man ikke blive hængende«, siger Per 
Trudslev. 

Lærerne på skolen underviser som ud-
gangspunkt 26 lektioner om ugen. Herudover 
kommer klasselærerfunktioner og andre 
opgaver som pludseligt opstået forældresam-
arbejde, en gallafest eller lignende. 

»Tidligere skulle der tid på mange opga-
ver, når vi planlagde skoleåret. Nu er det 
teamene og lærerne, der tager vurderingerne 
i dialog med ledelsen. Jeg synes, det er bedst 
på den måde«, siger Per Trudslev. 

Han ser sammen med viceskolelederen 
på lærernes samlede opgave i forbindelse 
med fagfordelingen. Hvis en lærer har store 
opgaver som eksempelvis vejlederopgaver, så 
betyder det, at vedkommende har færre un-

Men man kan ikke starte 
med det hele på en gang. 
Virkeligheden er, at vi ikke 
har lige meget fokus på alle 
dele af reformen lige nu.
Per Trudslev
Skoleleder,  
Brøndby Strand Skole

dervisningstimer. Og nyuddannede lærere har 
også færre undervisningslektioner de første 
to år på skolen.

»Vi har differentieret forberedelse. Ikke 
på fag, men mere hvis der er en fagfordeling, 
hvor det giver mening, at en lærer har lidt 
færre timer«, siger Per Trudslev og fortæller, 
at en lærer, der har mange forskellige klasser 
og derfor kontakt med rigtig mange elever, 
har fået en ugentlig lektion mindre, og en læ-

S KO L E L E D E L S EAnimated Learning
Konferencen 2016

29. og 30. september

21st Century Learning Skills

Film- og Media Literacy

LÆS MERE PÅ
ANIMATIONSFESTIVAL.DK

BLIV KLAR TIL 
DETTE ÅRS 
MADKAMP 

– DM I MADKUNDSKAB.

GRATIS
 LÆRERKURSUS 

Tilmeld dig på
www.madkamp.nu

Madkamp støttes af Nordea-fonden. Madkamp udvikles 
og gennemføres af Madkulturen i samarbejde med 

professionshøjskolerne UCC, UCL, UCN, UCSJ, UCSYD, 
VIA UC og skoler i hele landet.
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Klokken 7.38: »Du kan nok 
finde ham ude på trappen. 
Der står han som regel om 
morgenen«, siger en lærer 
på gangen, da hun bliver 
spurgt om, hvor skoleleder 
Per Trudslev er. 
 

rer, der kom tilbage fra en sygdomsperiode, 
fik to lektioner mindre. 

»Men det er ikke noget, jeg behøver at 
fortælle om«, siger Per Trudslev. »Medarbej-
derne ved forhåbentlig, at jeg gør alt, hvad 
jeg kan, for at fordele arbejdstiden så retfær-
digt som muligt«.

Skolens tillidsrepræsentant, Birthe Han-
sen, giver ham ret. »Vi har en fornemmelse 
af, at det sker så retfærdigt som overhovedet 
muligt«, siger hun. Men indimellem opstår 
der gnidninger mellem lærerne, som hun 
vender med Per Trudslev. »Alt efter hvilke 
funktioner lærerne har, kan der godt opstå 
misforståelser af opgavernes omfang, og det 
kan være årsag til misundelse«.

Lederen har sidste ord
Per Trudslev ved, at der er lærere på Brøndby 
Strand Skole, som synes, at de har for mange 
undervisningslektioner. 

»Der kommer nogle og mener, at de burde 
have 25 undervisningslektioner, og så må vi 
forklare, hvorfor de har 26«, siger han og ud-
dyber, at det i planlægningsforløbet sker, at 
lærere får færre undervisningslektioner, end 
ledelsen har spillet ud med. 

Men der er også nogle, der bliver skuffede. 
»Vi bliver ikke altid enige. Og så falder det 
nogle for brystet, at det er mig, der bestem-
mer. Jeg vil gerne være lydhør, men hvis en 

lærer får færre timer, så er der andre, der 
skal have flere«. 

Han mødes ikke med alle lærerne ti minut-
ter hver til en samtale om opgaveoversigten. 
Han får fra teamene bud på, hvordan fagfor-
delingen skal være, og så laver han sammen 
med viceskolelederen fagfordeling og opgave-
oversigter i løbet af foråret. Det sker på hans 
kontor over en række dage, og her inviteres 
alle lærere, der ønsker en snak om opgave-
oversigt og fagfordeling, på besøg. 

»Men det er ret få, som kommer forbi«, 
siger han. 

Birthe Hansen mener, at det er, fordi 
lærerne endnu ikke har vænnet sig til, at de 
i højere grad end tidligere kan gå til skolele-
deren. 

»Så kommer de til mig. Jeg kan sparre med 
dem og sige, at de skal snakke med Per. Men 
jeg kan ikke ændre noget«, siger hun. »Jeg 
tror dog, at kulturen er ved at ændre sig, så 
lærerne i højere grad opsøger Per«, siger hun 
og understreger, at det kun fungerer, fordi »vi 
har en fælles tolkning af vores forståelsespa-
pir, som er den arbejdstidsaftale, vi har med 
kommunen«. 
mbt@folkeskolen.dk,  

esc@folkeskolen.dk
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På Bornholm får du og 
eleverne det sjovt. Vi har 

gjort det nemt for jer 
med lærervejledninger 

og elevhæfter, som giver 
jer inspiration til lærerige 
lejrskoledage med smil på 

læberne.

se - læs - download på
lejrskole.bornholm.info

To do list ü

BORNHOLM

BODERNE

RØNNE

SVANEKE

GUDHJEM
HASLE

SANDVIG

Skal jeres lejrskole handle 
om sammenhold og skal 
de sociale bånd i klassen 

styrkes, så kan Danhostels 
give de ideelle rammer 

for en god lejrskole, med 
overnatning og social 
aktivitet, der styrker 

fællesskabet.

BORNHOLM
Lejrskole.danhostel-bornholm.dk
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L ærerne har i dag mere sparring med 
ledelsen, når det kommer til tilret-
telæggelsen af deres arbejde, end de 
havde før arbejdstidslov og folkeskole-

reform i 2013.
I 2013 fortalte 58 procent af lærerne i en 

undersøgelse, som Scharling Research foretog 
for Folkeskolen, at de slet ikke talte med le-
delsen om tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver 
som forberedelsestid, undervisningstid eller 
øvrige opgaver. I dag er det faldet til 29 pro-
cent. Ledelserne er altså kommet tættere på 
disponeringen af den enkelte lærers tid. 

Ifølge formand for Danmarks Lærerfor-
ening Anders Bondo er det en nødvendig 
konsekvens af at organisere skolens arbejde 
uden aftaler for arbejdstiden.

»Når man indgår en aftale, opstår der ’af-
talt retfærdighed’. Det er noget, som lærerne 
ønsker, og som vi har haft stor succes med. 
Det kan godt være, at vi ikke har været milli-
meterretfærdige i forhold til den enkelte klas-
se, men vi fordeler undervisningsopgaverne, 
så vi nogenlunde rammer skiven. Hvis én har 
haft et år, hvor der var tryk på, så har man 
kunnet tage trykket lidt af det næste – det er 
den aftalte retfærdighed, som man har brugt 
til lærernes store tilfredshed«, siger Anders 
Bondo Christensen.

Lederstyret forberedelse mere retfærdig
Men ikke alle har den holdning. For eksem-
pel mener skoleleder på Brøndby Strand 
Skole Per Trudslev, at det er blevet en større 
lederopgave at fordele lærernes opgaver, men 
han tror, at tiden til forberedelse bliver mere 
retfærdigt fordelt blandt lærerne i dag. 

»Før var det lettere. Der var en opfattelse 
af, at alting talte lige meget. Lærerne tænkte 
tiden fordelt over et lærerliv, og så var der 

måske et eller to år, som var pissehårde, men 
så blev det lettere næste år. Jeg synes, det 
er godt, at jeg som leder kan tage højde for 
det, så en lærer ikke får et pissehårdt år. Hvis 
lederne er dygtige nok, så giver det her større 
retfærdighed«, siger Per Trudslev. 

Formand for KL’s løn- og personaleudvalg 
Michael Ziegler mener, at skolelederne har 
taget de nye muligheder, som er i arbejdstids-
lov og folkeskolereform, til sig. 

»Min oplevelse af det er, at skolelederne 
har taget det her til sig. Og kommunerne har 

satset meget stærkt på at styrke skoleledel-
serne – de har været meget bevidste om, at i 
den nye skole er skoleledelse endnu vigtigere 
end før«, siger Michael Ziegler. 

Formand for skolelederne Claus Hjortdal 
er enig. 

»Vi har fået samarbejdet og samtalen til 
at fungere bedre. Trods travlhed prioriterer 
man både den gode tilrettelæggelse og løben-
de samtaler om arbejdsopgaver«, lyder det fra 
Claus Hjortdal.  
mbt@folkeskolen.dk, esc@folkeskolen.dk

EFTER ARBEJDSTIDSLOV:  
LÆRERE TALER OFTERE MED 
LEDELSEN OM ARBEJDSTID
Seks ud af ti lærere taler hver måned om tilrettelæggelsen  
af arbejdet med ledelsen.

Slet ikke

Omkring 10 min.

Omkring 20 min. Omkring 1 time Ved ikke

Mere end 1 timeOmkring 30 min.

29 %

58 %

44 %

25 %

10 %

6 %

2 % 2 %

6 %
8 %

3 % 3 % 2 % 2 %

Hvor mange minutter  
taler du i gennemsnit om 
måneden med din leder/en 
repræsentant fra ledelsen 
om tilrettelæggelsen af 
dine arbejdsopgaver?

2016 2013

Andelen af lærere, 
som angiver slet 
ikke at tale med 
deres leder over en 
måned, er faldet 
med 29 procent-
point fra 2013 til 
2016.
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Sproglig Udvikling Sprogtest  
Gør Målstyret Undervisning Let

Ny innovativ sprogtest gør det nemt for lærere 

at få et overblik over hver enkelt elevs faglige 

niveau. Med EFSET-testen følger der nemlig 

en detaljeret forklaring på, hvilke mål eleven 

bør sætte sig for at blive endnu dygtigere til sit 

fremmedsprog. Og det har mange lærere landet 

over allerede gjort brug af.

Færre forberedelsestimer og flere elever i 

klasserne sætter landets sproglærere på prøve, 

når det kommer til at have styr på den enkelte 

elevs løbende fremskridt, mål og niveau i forhold 

til gennemsnittet.

Og netop målinger af de danske elevers faglige 

udvikling er regeringen og KL’s næste store 

skolepolitiske tiltag, skrev Folkeskolen i august. 

Som lærer kan det derfor være en god idé at 

begynde at teste elevens faglige niveau i forhold 

til gennemsnittet allerede nu.

Innovative sprogtests som den gratis og 

adaptive EFSET-engelsktest har længe været 

populære på anerkendte udenlandske skoler, 

heriblandt Harvard Graduate School of Educa-

tion, hvor lærere dagligt bruger testen som et 

vigtigt redskab i undervisningen.

Stor succes i Danmark

Også i Danmark har tusindvis af elever klikket 

sig vej gennem EFSET, der er designet efter 

Common European Reference of Language 

(CEFR), og som er en gratis, standardiseret test 

på linje med andre dyre alternativer som TOEFL 

og IELTS.

»Vi oplever også, at rigtig mange danske 

lærere har fået øjnene op for, hvor stor en 

hjælp testen kan være i en travl hverd-

ag, fordi testspørgsmålene automatisk 

tilpasses den enkelte elevs niveau, og 

fordi både lærer og elev får en konkret og 

uddybet tilbagemelding på, hvor eleven 

især bør lægge sine kræfter«, siger Niels 

Bo Daugaard, dansk øverst ansvarlige i 

EF Education First, hvis forskningsenhed i 

Schweiz står bag sprogtesten.

Den enkelte kan selv vælge mellem en 15-minut-

ters test, hvor man som lærer og elev kan danne 

sig et hurtigt overblik, og en 50-minutters mere 

dybdegående lytte- og læsetest, hvor eleven får 

et reelt certifikat til slut.

Et bedre fællesskab

Mange danske lærere har desuden også brugt 

testen på deres elever, fordi klassen bagefter 

kan sammenligne deres testresultater med 

andre folkeskoleklassers fra samme årgang. 

En af disse lærere er Frank Lacey, engelsk- og 

tysklærer på Ådalens Privatskole i Ishøj.

»Det giver en god fællesskabsfølelse, at mine 

elever har kunnet tjekke deres engelskniveau i 

forhold til andres og vide, at de er med blandt 

de dygtigste«, siger Frank Lacey.

Klassen er nu blandt de over 30 millioner delt-

agere, der på nuværende tidspunkt har taget 

testen, og som med deres testsvar bidrager til 

fremtidens sprogforskning.

Har du lyst til at tage testen med din klasse, kan 

du finde den på www.efset.org

       

Tusindvis af elever landet over har allerede klikket sig vej gennem EFSET-testen. Her er eleverne på Ringkjøbing Gymnasium i fuld gang.  
Da testen er adaptiv, kan den med lethed bruges af alt fra folkeskoleelever til universitetsstuderende. Foto: Simon Aschlund Burkarl.

International
Language Centers
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I stedet for at alle elever skal testes, bør 
man koncentrere sig om at måle på de 
kommuner, der ikke lever op til kravene. 
Man kan nøjes med at måle på de kom-
muner, der ikke har levet op til det forven-
tede i de seneste tre år, sagde Socialde-
mokraternes Pernille Rosenkrantz-Theil 
i debat med Anders Bondo til Folkemøde 
på Møn.

»Vi ved jo godt, hvilke kommuner der ikke 
fungerer på de enkelte af forvaltningsom-
råderne. Så kunne det være, at man skulle 
lade de 80 procent andre passe sig selv. 
Har man leveret på de nationale test tre år i 
streg, så behøver vi ikke at høre mere fra jer 

de næste fem år – så gennemfører vi stik-
prøver i stedet for«, sagde hun.

Ikke et pædagogisk redskab
Anders Bondo Christensen fremhævede et 
for stort fokus på nationale test som en af 
de store udfordringer i skolen nu. Det medfø-
rer uundgåeligt, at man fokuserer på at lære 
eleverne det, der bliver målt i testene, hvilket 
igen fjerner lærernes egen indflydelse på un-
dervisningen, sagde han.

Pernille Rosenkrantz-Theil sagde, at det 
er »fuldstændig vanvittigt«, når nogle kom-
munalbestyrelser beslutter at gøre de frivil-
lige nationale test obligatoriske.

»Jeg har aldrig gjort mig nogen illusioner 
om, at de nationale test skulle være et pæ-
dagogisk redskab. Det er et redskab, der giver 
os politikere nogle tal, og det skal vi passe på 
med at skambruge«, sagde hun.

De tal skal politikerne bruge til at sørge 
for, at ingen falder igennem sikkerhedsnet-
tet i de kommuner, der ikke selv kan sørge for 
det, lød det fra socialdemokraten.   

Torsdag 25. august 2016 kl. 07.17

Lærer: Niveauforskel i engelsk er en stor udfordring 

Lørdag 27. august 2016 kl. 18.03

Spredningen i elevernes faglige 
niveau i engelsk er blevet så 
stor de senere år, at en form for 
holddeling – selvom man kun 
er én lærer – næsten er den 
eneste mulige løsning, oplever 

lærer Lise Witfelt fra Holbæk 
By Skole.

»Nogle elever er gamere, an-
dre ser meget tv, og disse elever 
har udviklet deres mundtlige 
sprog helt vildt. De elever, der 

ikke gør det – og hvis forældre 
ikke taler engelsk med dem – 
kan slet ikke følge med«, siger 
Lise Witfelt.

S-PROFIL:  
Giv gode kommuner 
fem års pause fra  
nationale test
Pernille Rosenkrantz-Theil ser ikke testene 
som et pædagogisk redskab.

Socialdemokraternes Pernille Rosenkrantz-Theil 
debatterede skole med lærerformand Anders Bondo 
Christensen på Folkemøde på Møn.
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Lærer og politiker:  
Reformen er på rette vej

 
nyheder på:

  

Tirsdag 30. august 2016 kl. 07.06

Danmarks Lærerforening vil på kongres den 13. 
og 14. september sætte gang i en proces for 
at nå frem til et fælles skoleideal for Danmarks 
lærere som pendant til professionsidealet. Hvil-
ken rolle skal skolen have nu og i fremtiden? Det 

spørgsmål ser formanden for Danmarks Lærer-
forening gerne, at DLF får et fælles bud på. Der-
for er prorektor, dr.pæd. Alexander von Oettin-
gen inviteret til at holde oplæg. Et andet vigtigt 
punkt bliver debatten om lærernes arbejdsliv.

Mest læste:
 
•   Når tiltag mod mobning  

virker modsat

•   Lærer: Stop nedgørelsen  
– vi knokler for børns trivsel

•   Stopper som lærer: Synet  
på barnet har ændret sig

 
Mest kommenterede:
 
•   Lærer og politiker:  

Reformen er på rette vej

•   Efter Aalborg-nedbrud:  
Digitaliseringen går  
for hurtigt

•   Bondo: Ny forskning  
understreger lærerens  
afgørende rolle

FIK DU  
LÆST: 

Kongres 2016:  
DLF vil udvikle skoleideal

Tirsdag 30. august 2016 kl. 09.10

Virkelighedens  
Velfærd: Løkkes plan 
giver besparelser

Det er politisk spin, når rege-
ringen fortæller, at en offentlig 
vækst med 0,5 procent vil give 
forbedringer: Befolkningsud-
viklingen er nemlig sådan, at 
det kræver en vækst på 0,8 
procent at holde det nuvæ-
rende niveau, siger Anders 
Bondo Christensen til regerin-
gens 2025-plan. Han var i TV 
2 News som repræsentant for 
Virkelighedens Velfærd – en al-
liance af fagforeninger. Lærer-
formanden håber, at der bliver 
god tid til at granske de tal, der 
er offentliggjort.

Onsdag 31. august 2016 kl. 14.47

Nye grønthøster- 
besparelser på  
læreruddannelsen

Regeringen vil forlænge de al-
lerede vedtagne besparelser på 
blandt andet læreruddannelsen 
et år længere til 2020.

»Jeg kan slet ikke se, hvad 
der skal blive af uddannelsen, 
hvis det her bliver en realitet. Vi 
vil gøre alt, hvad vi kan, for at 
opretholde en høj kvalitet, men 
vi bliver nok nødt til at skære 
ned på kerneopgaverne som 
vejledning og feedback til de 
studerende, og vi kommer nok 
også til at lave større hold«, si-
ger Laust Joen Jakobsen, rektor 
for professionshøjskolen UCC.

KONGRES  
2016 

Fredag 26. august 2016 kl. 18.05  

Nationale test til fire 
timers eksamen

Et vigtigt element i folkesko-
lereformen er, at eleverne skal 
blive bedre i de nationale test. 
Men spørgsmålet er, om te-
stene giver en valid måling af, 
hvad eleverne kan. Den 14. sep-
tember skal testene til ekspert-
høring i Folketinget, hvor lærer 
og didaktisk vejleder Mette 
Frederiksen vil repræsentere 
lærerne. Syv forskere, en lærer, 
en skoleleder og en forælder 
vil gennemgå erfaringer foran 
børne- og undervisningsudval-
get. Enhedslisten har foreslået 
høringen.

Onsdag 24. august 2016 kl. 06.13

Skolers indeklima  
bliver nu undersøgt 
grundigt

Folkeskolereformen betyder, at 
eleverne er længere tid på sko-
len. Derfor er det vigtigere end 
nogensinde, at indeklimaet er 
godt. Realdania har bedt Dan-
marks Tekniske Universitet 
(DTU) og Alexandra Instituttet 
om en grundig undersøgelse, 
som munder ud i en rapport i 
2017. Undersøgelser har flere 
gange slået fast, at elever lærer 
bedre i frisk indeluft. DTU un-
dersøger 50 tilfældigt udvalgte 
skoler. Samtidig vil adfærd i sko-
len, akustik og lys blive under-
søgt for at give et samlet billede.
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For to år siden forudså Anne Rosenskjold, 
at hendes liv som lærer ville blive ændret 
markant med de nye regler om fuld tilste-
deværelse. Nu har hun valgt at lægge lærer-
gerningen bag sig.

»Det var rigtig mærkeligt, at jeg ikke selv 
skulle starte her ved skolestart. Vemodigt, 
men samtidig en lettelse. Jeg kan rigtig 
godt lide at undervise og får en drive ud 
af at se undervisningen lykkes. Jeg holder 
meget af børnene, så jeg prøvede at blive i 
det«, siger Anne Rosenskjold. 

Kommer børn i Excel-ark
Det var især fokus på synlig læring, der var 
grunden til, at Anne Rosenskjold fik nok. 
Hun mener, at det er med til at ændre sy-
net på barnet.

»Jeg er decideret uenig i det fokus, der 
er på synlig læring. Det er, som om man 
tror, at man kan komme børn ind i et Ex-

For to år siden talte Anne Rosenskjold med Folke-
skolen, kort før lov 409 trådte i kraft. Hun var lærer 
i Rudersdal Kommune og mødtes i artiklen med en 
Betina Sirin fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som 
har en arbejdstidsaftale. Rudersdal Kommune har i 
dette efterår indgået en aftale med skolelederne.

Torsdag 25. august 2016 kl. 10.25

Stopper som lærer:  
Synet på barnet har ændret sig

Tirsdag 31. august 2016 kl. 14.45

Elevers skolearbejde genererer store mængder 
data: nationale test, trivselsmålinger, arbejdet 
i digitale læremidler og læringsplatforme.

Nu skal Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd (SFI) i samarbejde med Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse 
(DPU), Danmarks Evalueringsinstitut og Da-
talogisk Institut ved Københavns Universitet 
sætte fokus på, hvordan lærerne bedst kan 
bruge de mange informationer, når de skal 
følge og vurdere den enkelte elevs udvikling.

Seniorforsker ved SFI Chantal Nielsen for-
tæller, at projektets primære fokus er at finde 
frem til, hvilke data der er relevante at bruge 
for lærerne, hvad de kan sammenlignes med, 
og hvordan man visuelt kan arbejde med 

dem, så de bedst muligt kan bruges af lære-
re, pædagoger, elever og forældre til at følge 
elevernes faglige progression og trivsel.

Det er Styrelsen for It og Læring under 
Undervisningsministeriet, der har udbudt 
opgaven som et led i økonomiaftalen, hvor 
regeringen og KL er blevet enige om at se på, 
»hvordan den enkelte elevs progression og 
trivsel kan følges«.

Chefkonsulent i KL Kirsten Jørgensen 
fortæller, at projektet i første omgang handler 
om at få afklaret, hvordan man kan måle ele-
vers progression. 

»Men målet er, at der kommer et redskab, 
som lærerne kan bruge i deres arbejde. Fokus 
er på, hvordan lærerne kan bruge data til at 

Arbejdet med at udvikle data 
på elevfremskridt er i gang

cel-ark, og så tænker man, at de kommer 
ind som A og ud som B. Men sådan fun-
gerer det jo ikke. Der er alt for meget fokus 
på rammerne omkring børnenes faglig-
hed i stedet for selve indholdet. Det er en 
kæmpe simplificering af læring. Samtidig 
er den meget individualistisk. Det, der er 
fantastisk ved vores folkeskole, er, at alle 
børn fra alle lag kan mødes, og det lærer 
man rigtig meget af, men med synlig læ-
ring handler det kun om ’mig’«, siger hun.

»Vi er på vej et sted hen, hvor børnene 
ikke får lov til at vise nysgerrighed eller 
kreativitet. Den åndsfrihed, som står be-
skrevet i folkeskoleloven, bliver der ikke 
taget hensyn til her«, siger Anne Rosen-
skjold.

Hun har tidligere udgivet læringsmate-
riale og holdt foredrag og håber at kunne 
fortsætte med det. 
cba@folkeskolen.dk

skabe den bedst mulige læringsproces for 
den enkelte elev«, understreger Kirsten Jør-
gensen. 
jvo@folkeskolen.dk

»Det er et visualiseringsværktøj, som skal plukke 
eksisterende data, som allerede er på skolerne. Både 
fra nationale test og for eksempel fra lokalt afholdte 
læse- og matematikprøver og gerne relevante  
elevprodukter, der er uploadet til eksempelvis  
læringsportaler«, forklarer Chantal Nielsen, SFI.
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Torsdag 18. august 2016 kl. 17.48

Nyt forskningscenter vil levere  
brugbare resultater til skolerne
Ambitionerne er høje hos det nye Nationalt Center for Skoleforskning (NCS). Forskerne skal 
levere resultater, som lærere og pædagoger kan bruge til at styrke børns udvikling, siger 
centerleder Lars Qvortrup. Centret dækker børn fra daginstitution, til de går ud af skolen – 
og tager ikke udgangspunkt i, at man opnår en effekt ved at undervise på en bestemt måde, 
understreger han. Aarhus Universitet og Via University College er gået sammen om NCS.
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 Alle vil være med 
 Sjov og effektiv motion 
 Kan bruges hele året 
 Ingen vedligeholdelse 
 Kan forsikres 

Læs mere på: 
www.aktiv-leg.dk 

Hoppepude  
med faldpude 

Vi producerer også legepladser 

Drager 

Tlf.: 86 21 00 91

www.drageriet.dk

        Drageriet

i matematik, natur-teknik, håndværk
 og design samt flere andre 
fag og aktiviteter i skolen.

Lejrskolepakke, indskolingspakke 
samt pakker med én dragetype til 

12 og 25 elever, hvor det hele er med. 

Hent inspiration i “Drager i vinden”
Køber du for mere end kr. 1000,-

får du bogen med for kr. 50,-

Lær med

Besøg hjemmesiden og se udvalget.

Stort udvalg i alle materialer til 
dragebygning

Mandag 22. august 2016 kl. 16.07 

Overbygningsskoler 
skævvrider rangliste
Hvis en skole får mange nye elever i 7. klasse, får det  
betydning for karaktergennemsnittet.

43 folkeskoler løfter ikke eleverne til den 
karakter, de burde have ud fra deres bag-
grund, viste en undersøgelse for nylig. Men 
en stor del af de nederste skoler på listen er 
overbygningsskoler, og det forstyrrer resul-
tatet, siger statistiker og forsker i social arv 
på Københavns Universitet Kristian Bernt 
Karlson.

Undervisningsministeriet har ud fra 
statistiske beregninger af effekten af ele-
vers familiebaggrund fastsat den såkaldte 
socioøkonomiske reference – det karak-
tergennemsnit, som en given elevgruppe 
»burde« få. Elever på 43 skoler får dårligere 
karaktergennemsnit end forventet. 

Dagbladet Politiken har offentliggjort en 
liste over de 11 skoler, der er placeret lavest 
på ranglisten med omkring et karakterpoint 
dårligere resultater end forventet. En af 
skolerne er en specialskole, og tre af sko-
lerne er overbygningsskoler.

Overbygningsskoler med elever, der har 
valgt at flytte skole, kan ikke regnes med 
i modellen for forventet karakter, mener 
Kristian Bernt Karlson. For det vil give den 
nye skole en dårlig løfteevne i statistikken. 
Men han vil ikke påstå, at elevsammensæt-

ningen er den eneste årsag, for der er ikke 
belæg for at putte alle eleverne i overbyg-
ningsskoler i en »personlige problemer«-
kategori. Han lægger i stedet vægt på, at 
i den samlede »løfteevne«-statistik er det 
efterskolerne, der har den største andel af 
skoler med negativ løfteevne. Nemlig 24 
procent. Til sammenligning er folkeskolens 
andel fem procent. I det lys mener han, at 
analysen burde hive overbygningsskoler ud 
som en separat type.

Forskningschef i Cepos Henrik Chri-
stoffersen siger: »Tallene siger noget om, 
at disse skoler ikke har gjort nok for ele-
verne«. 
epo@folkeskolen.dk
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L Æ R E R E N  S O M  H Å N D VÆ R K E R 

»VIS  
BØRNENE  
VERDEN« 
Det giver ikke mening at tale om at »lære at lære«. 
Undervisning skal bygges på indhold, mener 
Svend Brinkmann, der i en ny bog peger  
på det meningsfulde i livet.

D E B AT B O G
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P sykologiprofessor Svend Brinkmann blev verdens-
kendt i Danmark med bogen: »Stå fast – Et opgør 
med tidens udviklingstvang« fra 2014. I slutningen 

af august udkom så opfølgeren: »Ståsteder – 10 gamle 
ideer til en ny verden«.

»Stå fast« blev Svend Brinkmanns folkelige gennem-
brud, selvom der tidligere har været opmærksomhed om 
hans forskning i diagnoser og i mindre grad hans arbejde 
som medredaktør på bogserien »Uren pædagogik«. I dag er 
der tusindvis af reaktioner, når Brinkmann skriver et op-
slag på Facebook, og som han selv siger: »Når de ringer fra 
’Kender du typen’, så ved du, at du har gjort noget galt«.

»Stå fast« var et opgør med og et nej til bølgen af selv-
hjælpslitteratur og selvudvikling, men hvad skal man stå 
fast på? 

Ved at hoppe op i luften kan læseren forvisse sig om, 
at det er svært at stå fast i det bare ingenting, derfor giver 
det mening, at Brinkmann med den nye bog forsøger at 
finde ståsteder. Bogen gør op med instrumentaliseringen, 
hvor handlinger bliver et »instrument, middel eller red-
skab for noget andet end sig selv og dermed ikke fremstår 
som et mål i sig selv«, mens Brinkmann kalder de fæno-
mener, der er mål i sig selv, for ståsteder, »da de giver os 
noget at stå fast på i en ellers omskiftelig verden«.

Ifølge Svend Brinkmann er denne problemstilling »især 
relevant i forhold til skole- og uddannelsesområdet, der 
i disse år er særligt truet af en ekstrem top-down-instru-
mentalisering (»pisaficering« kunne man kalde det) på 
bekostning af den dannelse, der er forbundet med at blive 
en borger, der kan indgå i oplyste diskussioner om mening 
og værdi i fællesskab med andre«.

En udvikling, der er accelereret med folkeskolerefor-
men, som er blevet kaldt en »læringsrevolution«, hvor alt 
i skolen skal have en positiv effekt på elevernes læring. 
Hvilken effekt har elevernes leg i frikvarteret på læringen? 
Når de skal bevæge sig, hvordan påvirker det så læringen? 
Til skolereformen har Undervisningsministeriet opfundet 
begrebet »læringsmålstyret undervisning«, der flytter fo-
kus fra undervisningens indhold til undervisningens resul-
tater i form af elevudbytte. 

Folkeskolen har fået Svend Brinkmann til at uddybe sin 
kritik af den instrumentalisering af skolen, og hvis læseren 

hænger på igennem kritikken, 
kommer Brinkmann senere med 
et bud på et nyt professionsideal 
for lærerne, nemlig »Læreren 
som håndværker«. 

Tågesnak
Men vi tager først analysen og 
kritikken af læringsmålstyret 
undervisning, skolens fokus på 
»synlig læring« og tanken om, at 
den enkelte elevs læringsmæssi-
ge progression kan måles og skal 
være det væsentligste i skolen:

»For mig er det den rene 
forfaldshistorie. Vi kan ikke 
komme længere ned. Der findes 
ikke læring som noget løsrevet 
fra det, som vi lærer noget om. 
Det, der findes i vores verden, er 
galakser, symfonier og tal, køer, 
heste, demokrati – der findes alle 
mulige objekter i vores verden, 
og dem skal vi lede børnene hen 
til. Der er ikke noget, der hedder 
læring som et abstraktum, der 

gælder for, hvordan vi tilegner os viden om alle de her 
objekter. Hvis vi tror det, så er det efter min mening at 
spænde vognen for hestene«, siger Svend Brinkmann. Og 
han kalder det tågesnak at tale om at lære at lære.

»Det bygger på en psykologisk forestilling om, at vi 
har de her kognitive hierarkier inde i vores hoved, som vi 
kan få et selvrefleksivt forhold til. Det er efter min mening 
langt hen ad vejen en ideologisk konstruktion om men-
nesket, der ikke er i overensstemmelse med realiteten. 
Selvfølgelig lærer voksne og børn, men der findes ikke 
noget særligt, som hedder ’at lære at lære’«, siger Svend 
Brinkmann. Men selv hvis begrebet var forankret i virke-
ligheden, ville han afvise, at det var værd at stræbe efter.

»Det er fuldstændig ligegyldigt at lære at lære. 
Det afgørende er, hvad man lærer. Vi vil ikke have, at 
man lærer at lære, hvordan man bliver terrorist, sam-

B R I N K M A N N S 

10  
STÅSTEDER

❶ DET GODE
❷ VÆRDIGHEDEN
❸ LØFTET
❹ SELVET
❺ SANDHEDEN
❻ ANSVARET
❼ KÆRLIGHEDEN
❽ TILGIVELSEN
❾ FRIHEDEN 
❿ DØDEN

I sin nye bog arbejder 
Svend Brinkmann 
med tesen, at mening 
i tilværelsen er knyt-
tet til de fænomener, 
som er et mål i sig 
selv, og de aktiviteter, 
som vi udfører for 
deres egen skyld. 

»VIS  
BØRNENE  
VERDEN« 

T E K S T :  E S B E N  C H R I S T E N S E N  ·   F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N
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fundsnedbrydende antidemokrat, kreativ bogholder 
eller skattesnyder. Læring bliver tømt for indhold, når 
man siger sådan noget – det bliver et rent instrument«, 
siger Svend Brinkmann. Han mener altså, at undervisnin-
gen må tage udgangspunkt i et konkret indhold – for det 
er sådan, verden er.

»Det er ikke bare noget, jeg synes, det er i overens-
stemmelse med den situerede tilgang til psykologi, som 
jeg er opdraget med, og som jeg mener er rigtig: Vi er 
altid forbundet til et sted. Vi er ikke et abstrakt intellekt, 
der kan lære at lære. Der findes ikke læring, der findes 
det at lære noget om noget bestemt«, siger Svend Brink-
mann. Og det er her, vi er ved at være fremme ved det 
varslede professionsideal: »Læreren som håndværker«.

En objektorienteret pædagogik 
For at forstå idealet må man lige forklare Brinkmanns 
definition af en håndværker: Det er både en bogstavelig 
praksis, hvor håndværkeren griber ud efter verden med 
sine hænder, og ment som et billede:

»Det er også en metafor for en livspraksis, der har 
den her opmærksomhed på tingene. Håndværkeren er 
fordybet i tingene. I dét, vedkommende arbejder med. Og 
ikke i sin egen selvudvikling eller læringsstrategi. Det er 
genstanden, der er vigtig, og det er genstanden, han el-
sker. Det er den, han vil vise frem, når han har skabt den. 

Svend Brinkmann er professor i psykologi ved Aalborg Universitet. 
Hans forskning foregår i grænselandet mellem psykologi, filosofi og 
kulturanalyse. Han har længe forsket i den stigende udbredelse af 
psykiatriske diagnoser. I 2014 udgav han bogen »Stå fast – Et op-
gør med tidens udviklingstvang« og modtog året efter DR’s formid-
lingspris, Rosenkjærprisen, samt Gyldendals Formidlingspris. På det 
pædagogiske område er han med i redaktørgruppen omkring serien 
»Uren pædagogik«, og han har skrevet bogen »John Dewey – en 
introduktion« om den store amerikanske pædagogiske tænker.

SVEND BRINKMANN

Den store julemandsprøve
Livs forunderlige verden

Kan du høre mig?
Dyt, Båt og KlingKlang

ISHØJ TEATER
Stationært og turnerende teater

Tommelise - frit efter H. C. Andersens eventyr.

Se mere på
hjemmesiden
eller rekvirer

vores brochurer.
Telefon 43 73 60 98

www.ishojteater.dk
Vi arrangerer også gerne 

bustransport. Ring for tilbud.

D E B AT B O G
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LEJRSKOLE I KØBENHAVN?
Tag klassen med på den fedeste tur til hovedstaden – Danhostel 
Copenhagen City tilbyder de perfekte rammer til opholdet!

Hos os bor I lige i hjertet af København med mulighed for byens bedste 
udsigt. Alle måltider kan bestilles hos os, vi kan også smøre madpakker til 
hele gruppen og har I brug for det hjælper vi meget gerne med koordinering af 
buskørsel, råd om sightseeing og meget mere - hos os kan I få skræddersyet 
det perfekte ophold der passer til lige præcis jeres ønsker og behov.
Ring eller skriv til os og få et godt tilbud på jeres næste lejrskole!
Psst! Vi har lige gennemrenoveret hele vores lobby, bar og reception 
- se meget mere på www.cphhostel.dk.

Telefon: +45 3318 8338
Mail: hostel@danhostelcopenhagencity.dk
Web: www.cphhostel.dk

F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 1 6  /  23 

Læreren som håndværker kunne godt være et professions-
ideal«, siger Svend Brinkmann og forklarer:

»Det ville jo være en person, der er optaget af sagen 
– af genstandene. Det er indholdet, der har forrang. Pæ-
dagogisk bør man have fokus på opmærksomhed. Ideen 
stammer helt tilbage fra de gamle grækere. Platon ville 
sige, at erkendelsesudvikling er at få drejet sjælen, så man 
kan se objekterne. Og det bør læreren gøre som håndvær-
ker: Vise børnene, hvad der findes – der findes matemati-
ske objekter, hvorimellem der er forskellige forhold, som 
er enormt spændende at lære om. Der findes sprog, og 
der findes lande, der findes historie, der findes planeter, 
der findes molekyler, og der findes videnskab om de selv-
samme fænomener. Det her er en objektorienteret pæda-
gogik«, siger Svend Brinkmann. 

Pædagogisk udgangspunkt i kærligheden
I bogen »Ståsteder« skriver Brinkmann om ti forskellige 
begreber, der kan være meningsfulde ståsteder. Et af 
disse begreber er »kærlighed« – og netop den forståelse 
af kærlighed, som er i bogen, er vigtig for Brinkmanns 
pædagogiske ståsted. Han tager udgangspunkt i et citat fra 
den irske filosof Iris Murdoch:

»Kærlighed er den ekstremt vanskelige erkendelse af, 
at noget andet end en selv er virkeligt. Kærlighed, herun-
der kunst og moral, er en opdagelse af virkeligheden«.

Iris Murdoch skriver et sted om at lære russisk:
»Opgaven er vanskelig, og målet er fjernt og kan mulig-

vis aldrig opnås. Mit arbejde er en fortløbende afdækning 
af noget, der eksisterer uafhængigt af mig. Opmærksom-
heden belønnes af en viden om virkeligheden. Kærlighed 
til russisk leder mig væk fra mig selv og hen imod noget, 
der er mig fremmed; noget, som min bevidsthed ikke kan 
overtage, opsluge, nægte eller gøre uvirkeligt«.

Svend Brinkmann er betaget af Iris Murdoch, der skrev 
både fag- og skønlitteratur, hvor hun rettede opmærksom-
heden ud mod verden.

»Der ligger hele mit pædagogiske udgangspunkt – at 
noget andet end en selv er virkeligt, det er det, man 
skal vendes mod og have udsigt til. Selvudsigt snarere 
end selvindsigt. At vende opmærksomheden mod noget 
andet, der findes, det kalder Iris Murdoch kærlighed 
– kærlighed kan altså være erkendelsen af, at russisk fin-
des! Ligesom Inger Christensen, der skriver »Cikaderne 
findes« – russisk findes, og vi kan blive opmærksomme på 
russisk, gå ind i det og glemme os selv i det«, siger Svend 
Brinkmann. 
esc@folkeskolen.dk

Bogen »Ståsteder – 10 gamle ideer til en ny verden«  
er udkommet på Gyldendal.
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

}Når tiltag mod mobning  
virker modsat
 
Thora Hvidtfeldt Rasmussen:
»Den teknik, hvor man vil be-
kæmpe mobning og anden dår-
lig adfærd med at lade en AKT-
lærer (adfærd, kontakt, trivsel), 
der i øvrigt ikke til daglig un-
derviser klassen, gå ind og tage 
en klassesamtale – eventuelt 
kun med pigerne eller kun med 
drengene – er gennemført 
håbløs. Det kræver et meget 
nært kendskab til klassen og 
dens normer at forstå, hvad der 
foregår i sådan en klasse, så 
man kan lede en klassesam-
tale, uden at eleverne sætter 
dagsordenen, og uden at man 
tromler dem. Men netop sådan 
et nært kendskab er jo det, 
man er ved at gå væk fra, når 
man afskaffer klasselærerens 
funktion (og den tid, der var 
afsat til at være klasselærer). 
Der findes lærere, der på trods 
af et stort kendskab til klassen 
ikke kan bekæmpe mobning 
– men så er det spørgsmålet, 
om de er egnede til klasselæ-
rerrollen? Og om man måske 
ikke skulle prøve at lære dem 
det? Hvis det anses for vigtigt 
at få en udenforstående ind 
og vurdere, hvad der foregår i 
klassen, burde man sætte ved-
kommende til at observere al-
mindelig undervisning i klassen 
med de forskellige lærere – og 
frikvartererne – i en periode, 
før denne observatør giver sig 
til at holde klassesamtaler. Der 
findes næppe nogen mere farlig 
metode at bruge til at opklare 
den sociale funktionsmåde hos 
en gruppe teenagere end at 
lade dem snakke under opsyn 
af en voksen, der ikke kender 
dem, og som ikke griber ind. 
Hos en flok teenagepiger med 
mobning som vane er det ren 
’Fluernes Herre’ …«. 

Nye veje til et 
bedre arbejdsliv

liv, den offentlige sektor og hele Danmark. Det 
bliver et af hovedpunkterne på kongressen i 
den kommende uge. Vi bliver som fagforening 
nødt til at arbejde på andre måder, end vi har 
gjort hidtil. Det formelle system og mulighe-
den for at finde løsninger via aftaler mellem 
de centrale parter, kommune og kreds eller 
leder og tillidsrepræsentant, er blevet svækket. 

Det politiske system er blevet sværere at få i 
tale. Foreningen kan ikke løse problemerne for 
medlemmerne. Medlemmerne er foreningen, 
og vi skal finde løsningerne sammen og finde 
fælles styrke på hver enkelt arbejdsplads. De 
formelle veje til indflydelse er blevet smallere, 
men så må vi udvide de uformelle veje. Vi er 
i gang med at finde nye måder at være fagfor-
ening på, hvor vi udnytter det faktum, at vi er 
mange i Danmarks Lærerforening – og vi er 
mange flere, hvis vi kæmper kampen for bedre 
kvalitet og bedre vilkår sammen med de øvrige 
faggrupper. 

Vi er stærkere, end vi tror – og det skal vi 
vise i den kommende tid! 

»I have a dream«. Sådan begynder en af ver-
dens mest berømte og bevægende taler. Talen 
skabte håb og tro på fremtiden. Forestil dig 
statsministeren stille sig op og fortælle om sin 
drøm om fremtidens Danmark – på Facebook 
for eksempel. I hvert fald kunne det være 
befriende, hvis vi fra landets højeste embede 
hørte noget om fremtidens største udfordrin-
ger, eksempelvis klima, energi og miljø, en 
omsiggribende ekstrem nationalisme i Europa, 
et mere skævt og ulige Danmark. Alt det skal 
nutidens og fremtidens generationer finde 
løsninger på. Det burde vi i Danmark være 
dybt optaget af, og derfor er det fortvivlende, 
hvor lidt det fylder.

Det nærmeste, vi kommer Lars Løkkes 
»drøm« om fremtiden, må være regeringens 
nye 2025-plan. Her er ambitionen at gøre 
Danmark 65 milliarder kroner rigere ved 
hjælp af en blanding af mere arbejde, flere 
penge på lommen – og at skære ned i den 
offentlige sektor. Undervisning og uddannelse 
bliver forringet, Statens Uddannelsesstøtte 
skal beskæres, folk skal arbejde længere – alt 
sammen for at skabe plads til at gennemføre 
nye skattelettel-ser. Det er så regeringens bud 
på løsningen af de kæmpe udfordringer, Dan-
mark står over for! 

Uanset om man er folkeskolelærer, lærer 
på en social- og sundhedsskole, vejleder på 
Ungdommens Uddannelsesvejledning eller 
noget helt fjerde – ja, så oplever flere og flere 
offentligt ansatte et opskruet tempo, større 
grad af styring oppefra, stadig større vanskelig-
heder med at skabe kvalitet i løsningen af de 
opgaver, vi står med. Det har enorm betydning 
for vores virkelighed, medlemmernes arbejds-

 Foreningen 
kan ikke løse 
problemerne for 
medlemmerne. 
Medlemmerne er 
foreningen, og vi 
skal finde løsnin-
gerne sammen og 
finde fælles styrke 
på hver enkelt 
arbejdsplads.
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DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Blid som et lam 
den ene dag 

Klassens sorte 
får den næste

LANGAGER
EDUCATION

Få inspiration, vejledning 
og værktøjer til at 

inkludere børn og unge 
med ADHD i folkeskolen.

Se det nye kursuskatalog 
på langager-education.dk
eller kontakt en af vores 
konsulenter på 86287355
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 Men da  
skråskrift stod 
for mange som 
symbol på  
kedsomhed, blev 
bøgerne efter få 
år makuleret. 
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Inger la Cour, pensioneret lærer og skolepsykolog

DRENGE OG SKOLEGANG
I 1980’erne var vi nogle stykker, der fik 
specielle erfaringer angående skolestart. Det 
drejede sig om læsning og matematik i 1. og 
2. klasse. Vi lavede nogle bøger, som vi kaldte 
»Makkerbøgerne«, fordi de var baseret på, at 
eleverne arbejdede sammen to og to, og det 
samme gjorde lærerne i de to fag, som begge 
blev undervist efter den samme bog. Jeg 

havde ansvaret for læseindlæringen. Og her 
tillod vi os helt at blæse på skriveundervis-
ning. Vi og lærerne var dengang optaget af at 

lave skolen om og slippe af med meget af det 
gamle, og her tillod vi os at lade børnene selv 
finde ud af at skrive skråskriften, som jo er 
meget anderledes end de trykte bogstaver. 

Det viste sig, at det netop var sagen, det 
at de selv styrede processen. Dengang var 
vi ikke særligt opmærksomme på drengenes 
situation, men i dag har jeg tænkt meget over, 
at appetitten hos alle børnene var helt tyde-
lig, og her fik drengene jo lov til selv at styre 
processen, og resultaterne i begge fag var i 
slutningen af 2. klasse meget tilfredsstillende.

Men da skråskrift stod for mange som sym-
bol på kedsommeligt terperi, blev bøgerne 
efter få år makuleret.

Men måske burde man i dag tænke nøjere 
over begrebet perception: Det at blive bevidst 
om det, man sanser. For det var jo den pro-
ces, der blev trænet, når barnet skulle skrive 
af fra trykt tekst og for eksempel skulle skrive 
ordet du. Så slog de op på bogstavremserne, 
fandt d (fordi de kunne synge bogstavsangen) 
og studerede det skrevne, der stod ved siden 
af. Netop studerede. Og så blev det lært.

Niels Villefrance Andersen, pensioneret lærer

Lad os glæde os over gode resultater
Midt i mange mørke toner er det med fryd 
helt ned i hudormen, jeg hører, at mange 
elever klarer sig godt til prøverne i engelsk og 
dansk. Men det bliver gjort til et problem!?!
For mange unge får 12 i engelsk og dansk! 
Sikke noget vrøvl! Lad os glæde os over, at 
eleverne er dygtige!

Sandheden er, at mange danske elever har 
nemt ved engelsk. De hører sproget her, der 
og alle vegne. Og de kan tale som en skotte 
fra højlandet for i samme nu at slå over i en 

drævende Texas-dialekt. Alt sammen fordi 
lærerne ved noget om sprogundervisning 
(bedst gennem øret).

Midt i en masse mørke problemer i dagens 
skole er der endnu et lyspunkt: Danske elever 
er gode til at formulere sig. De kan gnave sig 
ind i litterære tekster, fremlægge et stof – og 
runde af med perspektiv. Sagt kortfattet: 
Mange børn er glade for danskfaget.

Jeg ser for mig, at i visse andre lande 
nedtones mundtlig fremstilling, det selv-

stændige, varierede arbejdsformer og sam-
arbejde.

Lad os glæde os over, at danske degne er 
dygtige. De har metoder, der gør eleverne 
duelige. Og stop så det vås om, at for mange 
får karakteren 12!

13-tallet skal ikke tilbage. De kender ikke 
den karakter i udlandet. Resultatet var, at 
mange danske studerende blev fravalgt på 
studiepladser i udlandet.
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I N K L U S I O N

Tal med børnene om  
det anderledes
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Alle børn er sære og særlige. Ja, det er alle 
mennesker. Derfor handler livet også om 
viljen til at møde det særlige – det anderle-
des. Og det handler en ny bog, »Fluen på 
væggen«, om. Her kan læseren møde Erik på 
otte år og den flue, der er inde i Eriks hoved. 
Læseren får også en fortælling om at have en 
diagnose som Aspergers. Det kunne også have 
været en anden diagnose.

Det er fluen, der fortæller, hvad den op-
lever, og det er en erfaren flue, for den har 
været inde i hovedet på en hund, en politiker, 
en rockguitarist, en lærer – og mange, mange 
flere. Men der var ret kedeligt inde i alle de 
hoveder. I Eriks hoved er der til gengæld 
ikke kedeligt. Erik oplever hele tiden utroligt 
meget. En pind bliver til en krokodille og til 
et kæmpebor på en blå gravemaskine, til en 
slange og en indianerkano. Erik ser meget for-
skelligt, mange detaljer. Bogen er dedikeret til 
alle »øjemennesker« – dem, der har øjne for 
mange detaljer.

Erik nynner, gynger, kan lide at lege med 
ord – pebermynte bliver til powermynte og 
kartoffelmos til kartoffelmus. 

Erik og fluen tager også hen på skolen, 
hvor det godt kan være svært at være, når 
man som Erik godt kan lide, at der ikke er 
andre mennesker. Som han siger, så er det 
»sådan herligt at være lidt alene«.

Børnebog om inklusion
Erik i bogen er bygget over otteårige Erik i 
virkeligheden. Det er hans far, der er forfatter 
til »Fluen på væggen«. Han var også gymna-
sielærer indtil sommerferien og har blandt 
andet undervist en klasse med Asperger-
elever i billedkunst. Nu vil Claus Nivaa skrive. 
Sammen med den syriske forfatter Nader 

Alkasem skriver han lige nu på en bog med 
digte fra steder i Danmark og i Syrien. Fra 
barndom og voksenliv. Bogen skal udkomme 
på dansk og arabisk.

»Jeg har tænkt ’Fluen på væggen’ både 
som en børnebog og som en hjælpebog til 
inklusionen i folkeskolen. Tænkt, at bogen 
kan forklare noget og bruges til at tale med 
eleverne om, hvordan det kan være at have 
Aspergers«, fortæller Claus Nivaa.

»Erik siger selv, at han er ’ligesom alle 
andre, bare anderledes’. Det er fluen, der 
fortæller, men Erik har på sin vis også digtet 
en del af bogen. Jeg bruger mange af hans ud-
tryk. Han har en meget konkret og sansende 
tilgang, som rummer en unik poesi«.

Fluen hører Eriks nynnen, vinden i ahorn-
træets blade, naboens hvide kat, der gaber 
træt og smaskende, lyden af en grønlig bille, 
der falder ned på en sten med et klik. Erik 
hører mange ting fra huset, fra alle etager – li-
gesom han ser meget. Han sanser lyde, lugte, 
billeder, ord – alting.

Claus Nivaa fortæller, at Erik går i special-
klasse med henblik på inklusion. Han er i en 
anden klasse i engelsk. Her har han en særin-
teresse og har selv lært sig engelsk. 

»Ideen med fluen i bogen er at prøve at 
se verden gennem et autistisk sind – og se, at 
den nok ikke er så forskellig fra andres«.

Skolen som krigszone
Dialogen i bogen har Claus Nivaa skrevet ud 
fra Eriks ord. Ligesom Eriks mantra er med. 
»Det er jeg tilfreds med«, siger han, når noget 
er godt. 

Ahorntræet fra bogen står i haven i Aalborg, 
hvor Claus Nivaa bor med familien. Han har 
ofte set Erik gynge dér, så det var oplagt, at det 
netop er dér, fluen møder Erik. Mens han leger, 
nynner, lytter til alle lydene, og fantasien kører.

Fluen fortæller, at Erik i skolegården låser 
sin krop, mens der er åbent inde i hovedet. 
Han tænker på, hvad han skal sige til sin mor. 

At det er lidt svært for ham at møde de andre 
børn, dem fra de andre klasser: »De børn skal 
altid snakke med mig. Jeg ved godt, at det 
bare er for at lære mig at kende, men jeg vil 
bare være sådan lidt alene«, tænker Erik.

»Det er ikke, fordi drengen ikke vil lege 
med de andre børn. Det er bare, som om 
hans hjerne nogle gange ikke vil give ham 
lov«, forklarer fluen. 

Da læreren spørger Erik, hvorfor han ikke 
vil lege med, siger han, at det nærmest er lidt 
som en krop, der kæmper mod en hjerne i 
en lille krig. »Hjernen skal regne ud, at nogle 
også er søde mod mig. Men sommetider 
vil min hjerne ikke give lov«, svarer Erik og 
forklarer, at når hjernen bestemmer lidt for 
meget, så er man nødt til at tage det modsatte 
valg og gå lidt væk.

Her viser bogens tegninger, at Erik står og 
ser på en krig. Der er fly, kampvogne og bom-
ber. For det er her, det er svært. Så går det bed-
re, når han leger med Lego, læser om menne-
sket eller om ræve, der har hans store interesse. 
Eller når han er sammen med sin gode ven.

»Både voksne og børn kan indimellem 
tænke, at de står i en krigszone i nogle situa-
tioner, så det kan man tale om i klassen. Man 
kan lade børnene møde det narrativt, sådan 
at det anderledes også bliver noget fælles. Jeg 
har tænkt det som en diskussionstekst, der 
kan bruges i en klasse. Man kan tale om, at 
Erik nynner, eller at han brummer, hvis han 
bliver frustreret. Man kan bruge bogen til 
højtlæsning og i dansk. Man kan se på bille-
derne, og børnene kan tegne, hvordan de har 
det«, siger Claus Nivaa.

»I bogen er det ikke drengen selv, der for-
tæller. Det er for det meste fluen, der aflytter, 
fortolker og fortæller«.

Et tænksomt barn
Claus Nivaa fortæller, at Erik var meget lille 
ved fødslen, og at han er knap fire år, da de 
erkender, at han har Aspergers syndrom. 

Ny børnebog åbner for en snak om inklusion med 
børn. Fortælleren er en flue, der bor i hovedet på Erik, 
som har Aspergers syndrom. Forfatteren håber, at den 
kan gøre læseren lidt klogere på noget af det særlige.

T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N  
 F O T O :  L A R S  H O R N  ·  I L L U S T R A T I O N E R  F R A  B O G E N :  M A R T I N  B O W Y E R

»Ideen med bogen er at prøve at se verden gennem et 
autistisk sind – og se, at den nok ikke er så forskellig fra 
andres«, siger Claus Nivaa, der har skrevet »Fluen på væg-
gen«.
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»Han er højt fungerende, men sen i sprog-
udvikling. Han laver nogle finurlige sprog-
sammensætninger, er refleksiv og tænksom. 
Han er lidt klodset og spøjs for at bruge et 
lidt gammeldags ord. Vi boede i Grønland, da 
han var lille, og vi oplevede, at han slet ikke 
spurgte ud i verden, ligesom hans søster og 
andre børn i børnehaven gjorde. Vi tænkte, 
at det var, fordi han oplevede to sprog og to 
kulturer«.

Da familien kom til Danmark, var der en 
pædagog i børnehaven, der spottede ham, og 
han blev udredt. 

»Han kom i specialbørnehave og tog nogle 
tigerspring udviklingsmæssigt. Han var heller 
ikke længere så træt og kunne bedre udtrykke 
sine følelser«, siger Claus Nivaa.

Erik omtaler indimellem sig selv som 
»Aspy«. 

»Bogen er tænkt som en kærlighedserklæ-
ring til børn med en mental anderledeshed og 
et lyrisk indlæg i den verserende inklusions-
debat«, siger Claus Nivaa.

Han kender tegneren Martin Bowyer, der 
også har lært Erik at kende i forbindelse med 
bogen.

Evnen til detaljer
Claus Nivaa har undervist i gymnasiet i ti 
år. Tre år i Grønland og syv år på Aalborg 
Katedralskole.

»Jeg elsker at undervise, og jeg skal nok til-
bage til undervisning på et tidspunkt, men nu 
har jeg sagt op og prøver en ny begyndelse. 

Med endnu et barn på vej og med lysten til at 
skrive«.

Han har tidligere været med til at udgive 
»Rødder«. En bog og cd med ti ældre digte 
fortolket af ti rappere.

Claus Nivaa fortæller, at det har været fan-
tastisk at undervise Asperger-klassen på Aal-
borg Katedralskole i billedkunst, fordi de er 
gode til at se så mange detaljer og tager imod 
et nyt materiale, når de får det i hænderne.

»Fordi det er billedkunst, har jeg ikke 
oplevet at skulle slæbe eleverne til fadet. Når 
de får en gang ståltråd eller ostevoks i hæn-
derne, så går de i gang. Det praktiske aspekt 
virker ofte godt. De har en vidunderlig evne 
til at se detaljer. Det er dem, der opdager, at 
et maleri faktisk viser råddent kød, fordi de 

»Det er ikke, fordi drengen ikke vil lege med  
de andre børn. Det er bare, som om hans 

hjerne nogle gange ikke helt vil give ham lov«.
CITAT FRA BOGEN

I N K L U S I O N
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ser de små fluer, der sidder på kødet«, siger 
Claus Nivaa, der også har undervist 
i dansk.

At lære at begå sig
Flere i hans familie 
underviser børn med 
diagnoser, og de har ofte 
talt om vigtigheden af, 
at børnene ikke får lov 
til at opføre sig som 
små arabiske prinser. 
Børnene har også selv et 
ansvar, men skal natur-
ligvis støttes.

»Det er mig, der skal 
lære Erik at give hånd og se 

Det er ved gyngen i 
ahorntræet i haven, at 
fluen første gang møder 
Erik og flyver ind i hans 
hoved. Et oplagt sted, 
synes Claus Nivaa, som 
ofte ser Erik gynge i 
ahorntræet.

60 millioner mennesker er på fl ugt lige nu. Det er det højeste antal 
siden  2. verdens krig. Mange af dem fl ygter fra krig og  konfl ikter i 
blandt andet Syrien og  Afghanistan. Situationen i nærområderne 
er kaotisk, og overtrædelse af menneske rettigheder og Geneve-
Konventionen er hverdag. Mange søger derfor mod  Europa. 
Deltag i Mediekonkurrencen 2017 og vær med til at sætte fokus på 
den humanitære krise og livet på fl ugt.

Lav et nyhedssite eller en rigtig avis trykt i 1.000 eksemplarer. 
6.-10. klasse kan deltage i uge 9, 10, 11 og 12. Læs mere og tilmeld 
klassen på ekstrabladet.dk/skole, politiken.dk/skole og jp.dk/skole.
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folk i øjnene, når han taler med dem. Det er 
hårdt og svært at få et særligt barn, men man 
skal passe på ikke at gøre børnene en bjørne-
tjeneste – altså i den gammeldags betydning. 
Vi har en trang til at beskytte vores børn, 
men de skal også lære at begå sig i verden, i 
badmintonklubben, i skolen og i lokalområ-
det«.

Claus Nivaa deltager i forskellige Facebook-
grupper om børn med diagnoser, men kan 
godt blive træt af, at mange forældre nærmest 
vælger en identitet som forældre til et særligt 
barn. 

»Der er udsagn som ’Giv os en kugledyne 
nu’. Jeg kan godt spejle mig i det, men det 
handler om meget mere. Jeg kan jo lide Erik 
som den, han er. Måske skal forældre ikke 
prøve at ændre og kurere, men i højere grad 
acceptere, være glade og se det positive i det 
særlige«.

»Andre skal ikke møde Erik anderledes, 
men de må gerne møde det anderledes og 
møde det på en anden måde«, siger Claus 
Nivaa og spørger, hvor mangfoldigheden 
egentlig er henne i samfundet.

»Vi er alle bange for det ekskluderende. 
En angst, der fylder i verden. Vi er bange 
for at stå ved vores særheder, og samtidig er 
det jo det særlige, der fylder for eksempel i 
medierne. Bare se en olympiade, hvor det er 
alt det skæve og underlige, som folk gør, der 
kommer historier ud af i medierne. Hvorfor 
ikke favne det særlige, inkludere det? Vi har 
alle nogle særheder – og måske har vi også en 
flue i hovedet«. 
hl@folkeskolen.dk

»Andre skal ikke møde Erik anderledes, men de må gerne 
møde det anderledes og møde det på en anden måde«,  
siger Claus Nivaa og spørger, hvor mangfoldigheden 
egentlig er henne i samfundet.

I N K L U S I O N
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 V idensdeling blandt lærere er større på 
skoler, hvor arbejdstiden er fleksibel, 
end på skoler, hvor der er krav om 

fuld tilstedeværelse i hele arbejdstiden. 
Det er en af konklusionerne fra ledel-

sesforsker og ph.d. Helle Heins forsknings-
projekt på seks gymnasier. Gennem to år 
besøgte hun gymnasierne og observerede 
undervisning, teammøder og livet på lærer-
værelset. Nogle af gymnasierne havde fuld 
tilstedeværelse, mens andre havde mere flek-
sibel arbejdstid. Konklusionerne kan i høj 
grad overføres til forskellene mellem de fol-
keskoler, hvor lærerne skal være til stede på 
skolen i hele arbejdstiden, og dem, som har 
løsnet tilstedeværelseskravet – også selv om 
gymnasielærerne i gennemsnit underviser 
færre timer end folkeskolelærere, vurderer 
Helle Hein.

»Argumentationen har blandt andet været, 
at lærerne skal være til stede hele tiden, for 
så deler de jo deres viden. Men man deler 

ikke viden bare af at være til stede på samme 
matrikel«, siger Helle Hein. 

Hun mener, at politikerne ved at trumfe 
fast tilstedeværelse og mindre selvbestem-
melse igennem har forringet vilkårene for 
vidensdeling på folkeskolerne. 

»Det beror på en fatal fejlopfattelse af, 
hvad vidensarbejde er. Det giver ikke mening, 
at man, samtidig med at man stiller øgede 
krav til lærernes vidensarbejde med folkesko-
lereformen, skaber dårligere kår for det«. 

Vidensdeling sker ikke på møder
En af de ting, Helle Hein observerede, var, 
at møder er gode til simpel koordinering og 
informationsudveksling, men ikke til deling 
af kompleks kreativ viden. Som eksempel 
nævner hun en gruppe gymnasielærere på en 
international studieretning, som endte med at 
få planlagt en ekskursion, som intet havde at 
gøre med studieretningen. 

»Lærerne syntes selv, det var pinligt. De 

gik uforløste fra det møde. Når det handler 
om den komplekse viden, så bliver kvaliteten 
af de beslutninger, der bliver truffet på mø-
derne, faktisk ringere. Det gør den, fordi der 
er en struktur i den måde, vi holder møder 
på, der gør, at den komplekse viden bare ikke 
deles i en særlig god form der«.

Hurtigt fandt Helle Hein ud af, at det er på 
lærerværelset, at den komplekse viden deles. 
Hendes forklaring er, at det kræver tillid og 
tid, hvis vidensdeling skal lykkes. 

»Det betyder ikke, at det behøver at tage 
lang tid, men fornemmelsen af at have tid 
skal være der. Det er den fornemmelse, du 
har, når du sidder med en kop kaffe i hånden 
og lige har tid til at sludre med en kollega. 
Den komplekse viden klæber til det enkelte 
individ. Og du deler kun kompleks viden, hvis 
du har sympati for og tillid til den, du deler 
viden med«, siger Helle Hein. 

»Det skal være legitimt at sidde på lærer-
værelset og snakke. Oftest begyndte lærernes 

Rigide rammer om arbejdstiden hæmmer 
kreativ og kompleks vidensdeling omkring 
undervisning, viser nyt forskningsprojekt.
T E K S T:  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O :  J A C O B  N I E L S E N

  
Drik mere kaffe

Styrk vidensdeling:

med  kollegerne
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samtaler med, hvor de havde været på skife-
rie, men det næste sekund havde de fået en 
idé til et tværfagligt samarbejde. Det er mær-
kelige kvantespring, læreres hjerner tager«.

Skab tilfældige møder
Derfor gælder det som leder om at skabe 
muligheder for de tilfældige møder. 

»På de gymnasier, hvor der var fuld tilstede-
værelse, var der ikke ret meget liv på lærervæ-
relset. Lærerne skulle nå det hele i løbet af ar-
bejdsdagen. Folk gik forbi lærerværelset og ud 
på arbejdspladserne for at nå alt det, de skulle«. 

Og det gik ud over livet på lærerværelset. 
Helt modsat så det ud på gymnasier, hvor der 
var mere fleksibel arbejdstid.

»På de gymnasier, hvor der ikke var fuld 
tilstedeværelsespligt, var der et helt andet liv 
på lærerværelset. Ikke at de lavede ingenting, 
men de satte sig ned og snakkede tingene 
igennem, så lærerværelset blev en central for 
udveksling af kompleks viden«. 

Hun mener, at indretningen af lærerværel-
set, placeringen af kaffemaskiner eller frugt-
ordninger kan være med til at vække livet på 
lærerværelset. Hun fortæller, at i USA er der 
virksomheder, der bevidst skærer ned på an-
tallet af kaffemaskiner, så der hurtigere opstår 
en mindre kø, hvor netop tilfældige møder og 
kompleks vidensdeling kan opstå. 

Men det er også vigtigt, at det er legitimt 
at opholde sig på lærerværelset – og her kan 
både ledere og lærere gøre en forskel. 

»Det kræver en leder, der går forrest og 
flere gange om ugen sætter sig derinde og har 
tid til en sparring. Selv om en samtale starter 
med noget privat, så kommer det uvægerligt 
til at handle om arbejde. Jeg har simpelthen 
ikke været vidne til samtaler på gymnasierne, 
hvor det private har varet mere end ti minut-
ter ad gangen – så bliver det fagligt«, siger 
Helle Hein. 

Men også kollegerne har ansvar for, at læ-
rerværelset bliver et sted for vidensdeling. 

»En ironisk bemærkning fra en kollega, 
der går forbi og siger: ’Nå, I har godt nok 
god tid til at snakke, så går jeg ud og passer 
arbejdet, imens I sidder og snakker’, det er 
ikke sjovt. Det er med til at skabe kulturel il-
legitimitet. At den vidensdeling, der sker, ikke 
bliver betragtet som arbejde«. 

Skær mødetiden ned
Det glæder Helle Hein, at der er mange 
kommuner, skoler og skoleledere, der løsner 
op for lov 409’s krav om tilstedeværelse på 
arbejdspladsen i alle arbejdstimer. 

»Man er begyndt at finde ud af: Hvordan 
gør man det her hos os? Og det er helt afgø-
rende, for ellers ville man i løbet af de næste 
par år se en hel masse lærere fuldstændig gå 
ned med stress, fordi de står med øgede krav 
og arbejdsforhold, der ikke matcher de krav, 
der bliver stillet«, siger Helle Hein. 

Men hvordan skal lærerne få tid til de til-
fældige møder, som skaber vidensdelingen, 
uden bare at arbejde alt for mange timer?

Helle Heins svar er skarpere møder og en 
klar prioritering af at skabe rum til at mødes 
uden for mødelokalerne. 

»Mange lærere vil sige: ’Men det har vi 
ikke tid til, for vi skal forberede flere timer på 
samme arbejdstid’. Men den investering vil 
gøre arbejdet lettere på sigt. Jeg er helt klar 
over, at når man har grebet en så stor foran-
dring så tåbeligt an, så er man bagud på tid. 
Og lærerne tænker: ’Jeg skal bare lige have 
det indhentet, så vil jeg gerne være med til at 
dele viden’. Men man får bare ikke indhentet 
det, for det, der er løsningen på at få indhen-
tet det, er den komplekse vidensdeling«. 

Hun mener, at næsten alle lærere lige nu 
går rundt og opfinder dybe tallerkner for at 
nå målene i den ny skolevirkelighed. Og net-
op derfor er vidensdelingen lige nu essentiel 
for skolereformens succes. 

»Det siger sig selv, at hvis nogle opfinder 
én dyb tallerken og andre en anden, og vi så 
udveksler dem, så sparer man tid«, siger Helle 
Hein. »Og det tager også noget af presset. Jeg 
tror, at mange lærere, fordi de føler sig så 
forpligtet på undervisningsopgaven, føler en 
lille kerne af ensomhed omkring den. Men 
i virkeligheden er vi i en helt fundamental 
kulturændring. Undervisningsopgaven er ikke 
længere bare et personligt ansvar: Nu er det 
et kollektivt ansvar, og det kan gøre byrden 
lettere at bære. Men det kræver, at der er 
nogen, man kan tage det kollektive ansvar 
med«. 
mbt@folkeskolen.dk

Lærerne deler mindre 
viden, hvis alt arbejde 
skal foregå på arbejds-
pladsen, lyder en af 
konklusionerne fra 
ledelsesforsker Helle 
Hein. 

  
Drik mere kaffe

med  kollegerne
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➊    Marionetdukker
➋    Bildesign (modeller en bil, papmachebiler)
➌    Catwalk (store påklædningsdukker)
➍    Min drømmekage (skraldebyg og design af 

egen kage)
➎    Sjove spil i træ
➏    Design din egen lampeskærm
➐    Julepynt.

Ideer til TEMAER 

I det nystartede fagteam begyndte vi skoleåret 
med at udveksle tanker og ideer om, hvordan vi 
på skolen ville tilrettelægge håndarbejde/design/
sløjd-undervisningen i år og fremadrettet. Jeg 
har selv personligt haft nytte af flere af de ideer, 
som har været delt på folkeskolen.dk.

Ønsket var, at eleverne gennem oplevelser, 
fordybelse og erfaringer får kendskab til forskel-
lige håndværksmæssige færdigheder, kendskab 

til forskellige materialer og aktivt deltager i 
designprocesser vedrørende diverse produkter. 
Vigtigt for os er, at vores elever arbejder med 
håndværk, redskaber og maskiner. Eleverne skal 
selv gøre sig iagttagelser og eksperimentere. 
Det medvirker til, at de udvikler praktiske fær-
digheder, øget kreativitet og evner til at 
samarbejde.

Jeg kan-listen
Hver elev modtager i første uge 
efter sommerferien et ringbind/
en portfoliomappe med fane-
blade, som skal følge eleven igen-
nem alle tre år. Dette for at eleven 
bliver bevidst om egen udvikling efter 
spiralprincippet.  

På forsiden af ringbindet sættes elevens 
eget design efter ideen »Vis, hvem du er/per-
sonlighedsskjold«. Hver årgang har sin farve 
ringbind. Ideen er, at alle portfoliomapper ved 
skoleårets afslutning bliver udstillet, så eleverne 
får mulighed for at vise, hvilke færdigheder, 
kreative design og produkter de har udviklet i 
løbet af året.

Noget af det første, eleverne bliver bedt om, 
er at udfylde »Jeg kan-listen«, en liste fyldt med 
opnåede færdigheder: Her kan eleverne tilkende-

give, om de selv synes, de for eksempel kan klip-
pe præcist. Det giver læreren en indsigt i, hvor 
eleven har brug for hjælp, og hvilke kompetencer 
der skal udvikles.

I ringbindet sættes alle arbejdssedler, skitser, 
ekstra opgaver og målcirkler. I ringbindet ind-

sættes faneblade inddelt i: kurser, temaer 
og selvstændige ekstra opgaver.

 Undervisningsform
Vi planlægger kurser, hvor eleven 
introduceres for håndværk og 
teknik via et lille lærerbestemt 

produkt. Ud over de planlagte kur-
ser vil der være temaer, hvor eleven 

bruger det håndværk og de teknikker, 
han/hun har lært under kurserne (lærer at 

vælge bedste materialer og redskaber med vi-
dere til formålet).

Afsluttende kommentar
Da skoleåret var forbi, havde vi nået meget, og 
hen over året er flere ideer kommet til. Blandt 
andet tid i undervisningen til et afsluttende pro-
jektarbejde, hvor eleverne selv eller i grupper ar-
bejder selvstændigt ud fra en fastlagt overskrift, 
for eksempel »I skal designe et stykke legetøj, et 
musikinstrument eller et spil«. 

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Ideer fra år ét med håndværk og design
Mit første år med faget håndarbejde/design/sløjd på 4. og 5. årgang har givet anledning 
til refleksioner og ideer, som andre måske kan bruge.

 Bildesign i papmache

 Catwalk

 Kortholder

 Portfolio   

TEKST 

HANNE BINDSLEV GREGERSEN 
LÆRER PÅ SCT. JØRGENS SKOLE, 
ROSKILDE

Materialekendskab (for eksempel stoftyper 
bomuld/akryl) • Filt (for eksempel filte et dyr) • 
Væve (for eksempel væve, selv lave rammen i træ 
og væve et billede) • Strik (for eksempel strik 
en bamse) • Sy/symaskine (for eksempel sy et 
monster) • Flette (snore) • Knytte (for eksempel 
armbånd/smykke) • Tryk (farvetryk linoleum, 
kartoffel) • Materialekendskab (for eksempel 
trætyper, hårdt/blødt træ) • Save/buesav/
stiksav/skruetvinger (for eksempel skære et 
puslespil) • Bore/boremaskine (for eksempel 
bore et kinaskakspil) • Slå søm i/hammer (for 
eksempel skibe). 

Se mange flere ideer til kurser i den  
uforkortede version af indlægget i  
FAGLIGT NETVÆRK: HÅNDVÆRK OG DESIGN 
 

Folkeskolen.dk/h&d

Ideer til KURSER
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Ved Cathrine Bangild/cba@folkeskolen.dk

Foto:

Ungdommen får nu sit helt eget folkemø-
de inspireret af Folkemødet på Bornholm. 
Det er arrangeret af Ungdomsbureauet og 
skal handle om blandt andet uddannelse 
og klima. Her kan unge møde de politiske 
partier, NGO’er og andre organisationer. 
Det vil være muligt at møde undervis-
ningsminister Ellen Trane Nørby, som 
deltager i en debat på den store scene. 
Hvis du vil være med, skal du skynde dig 
til Søndermarken i København 8. og 9. 
september.Barok 

for de store
Kunstmuseum Gl. Holtegaard i nordsjæl-
landske Holte byder indenfor til en udstil-
ling med barok- og samtidskunst. Udstil-
lingen »Frydefuld gysen« vil lægge op til 
eksistentielle spørgsmål om altings for-
gængelighed og dødens uundgåelighed 
og egner sig nok bedst til de ældre elever. 
400 år gamle oliemalerier vil side om 
side med nyere tids kunst vise eksempler 
på, hvordan to epoker kan dele symbolik 
og motiver. Udstillingen er åben fra 26. 
august til 30. december.

Besøg Miras verdener
Emil har en mor og en far, Christian har to mødre, og Mie har en 
far, men ingen mor. Der findes mange moderne familiekonstella-
tioner, og det er lige, hvad teaterstykket »Miras verdener« handler 
om. Stykket forsøger at se verden fra børnenes synspunkt og sæt-
ter spørgsmålstegn ved, om ens biologiske forældre er mere rigtige 
end dem, man er vokset op med. Du kan tage din klasse med,  
når stykket bliver vist i Holbæk, Nykøbing Falster  
og på Amager i København. 

Ungdommens folkemøde

Foto: David Trood
Foto: iStock
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Foto: Anders Sune Berg

Foto: Jens Lauridsen

Læs mere på ufm16.dk

Læs mere på glholtegaard.dk Læs mere på fairplay.dk

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

 

www.sofieimyanmar.dk

Sofie finder guld  
i Myanmar  

- det gyldne land
Sofie finder guld  

i Myanmar  
- det gyldne land

Sofie Østergaard i Myanmar med UNICEF Danmark

Fysikapparater gives væk
Mangler I fysikapparater på skolen? Kom til Søborg ved 
København 13. september klokken 10-14. AU Library, 
Campus Emdrup, har overtaget Dansk Skolemuseums 
fysiksamling og giver dele væk til skoler, som kan bruge 
dem i undervisningen. Instrumenterne er primært fra 
1960-70’erne og fylder 180 flyttekasser. Det er »først til 
mølle«, og tilmelding er nødvendig. Send en mail til: Peter 
Sejr Kruse, psk@natmus.dk, med navn og skole. Herefter 
vil du modtage en bekræftende mail med præcise infor-
mationer.
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Denne artikel handler om mælk. Letmælk og 
skummetmælk. Sprogligt set, altså. Men lad 
os begynde med begyndelsen, det bliver stadig 
mere almindeligt.

Embedsmænd og politikere er blevet opmærk-
somme på, at nogle elever bliver hægtet af under-
visningen, når de kommer op på mellemtrinnet. 
De kommer typisk fra såkaldte »sprogsvage« og 
»sprogfattige« familier og forstår ikke umiddelbart 
de faglige begreber, som de skal bruge i de forskel-
lige skolefag. Det er ikke godt for dem og heller ikke 
for nationaløkonomien. Derfor er der kommet poli-
tisk fokus på ordforråd. Og forskningsmæssigt.

Denne sommer indleder landets to centre for 
læsning således projekter, hvor forskere arbejder 

Mælk er ikke bare 
mælk, mælk er  
også sprog
Lærere og forskere arbejder sammen om at 
udvide elevernes ordforråd.

TÆTTERE PÅ FAGET: DANSK

En minilesson varer 10-15 minutter og indehol-
der sproglig »opvarmning« til det faglige stof. Det 
kan være ved, at lærerne arbejder med ordkend-
skab, altså ords betydningsdele. Det kan også være 
ved, at lærerne arbejder med det, man kalder se-
mantiske netværk eller betydningsnetværk. 

 »Eleverne skal lære at knække ord grammatisk. 
Og samtidig skal de have udvidet deres viden om 
verden, så de har noget at hægte nye ord og begre-
ber op på«, siger Lene Storgaard Brok. Hun nævner 
ordet »letmælk« som eksempel. 

»Når eleverne har lært, at ord oftest består af fle-
re betydningsbærende dele, og kan skille ordet i ’let’ 
og ’mælk’, så kan de måske knække ordet ’skum-
metmælk’ længere henne i teksten«, forklarer hun.

»Men det er vigtigt at holde sig for øje, at ikke 
alle elever nødvendigvis ved særlig meget om mæl-
keproduktion og mejeridrift, og så vil de have godt 

af, at der ikke kun tales om ordene ’letmælk’ og 
’skummetmælk’, men også om hele den kontekst 
eller omverden, der knytter sig til ordet«.

»Helt konkret foreslår vi ofte, at læreren kan 
bruge forskellige billeder og genstande. Læreren 
kan også gå ture ud i omverdenen med eleverne, 
når hun skal arbejde med at skabe dybde i elever-
nes forståelse af nye ord og begreber«. 

Sæt eleverne i gang med at skrive, 
siger leder af Nationalt Videncen-
ter for Læsning, Lene Storgaard 

Brok. Så lærer de nemmere, hvad 
svære ord betyder.

sammen med lærere om at finde frem til un-
dervisningsmetoder, der kan forbedre elevernes 
ordforråd.

Fra let til skummet mælk
Nationalt Videncenter for Læsning, professions-
højskolerne, først: Centret, der i de senere år har 
gennemført flere projekter om ordforråd ude på 
skoler, starter nu ét på Strandgårdskolen i Ishøj 
kaldet »Sprog giver faglig læring. Minilessons 
med fokus på elevernes ordforråd«.

Projektet, der involverer alle lærere på skolen, 
»skal udvikle en stærk læringskultur på skolen med 
fokus på ordforråd og sprog i fag, så det bliver en 
helt naturlig del af dagligdagen at inddrage den 
sproglige dimension af læringen«, fortæller lederen 
af centret, Lene Storgaard Brok. »Helt konkret skal 
lærere arbejde med at udvikle det, vi kalder sprog-
lige minilessons«.

skummet-

TEKST JOHN VILLY OLSEN

NATURFAG I SPIL - klar parat prøve

Få viden til at vælge 
VIA Center for 
Undervisningsmidler

Den fælles naturfagsprøve - rammer og bestemmelser – På min skole - helt praktisk   
Bæredygtig ressourceudnyttelse i landbruget – Bæredygtighed på tværs af naturfagene
Fremtidens energiforsyning – Drikkevandsforsyning for fremtidens generationer
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer – Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår  
Materialeteknologi – Fælles naturfagsundervisning frem mod den fælles prøve
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Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve 
23. november 2016, Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro

viacfu.dk/naturfagispil

Faglige oplæg og workshopper om alle fællesfaglige fokusområder
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betyder, og målet med projektet er så at finde frem 
til nogle redskaber, som lærerne kan give til ele-
verne. Og eleverne kan så bruge de her redskaber, 
når de læser tekster på egen hånd«, forklarer en af 
forskerne, Anne-Mette Veber Nielsen.

Som på Strandgårdskolen skal også eleverne i 
Høje-Taastrup lære at bryde et svært ord ned i ord-
dele, så de kan komme ind i ordet og aflure, hvad 
det betyder, ud fra orddele, altså for eksempel igen: 
letmælk – mælk – skummetmælk.

Eleverne skal med andre ord oplæres i at gen-
nemføre sproglige ræsonnementer på egen hånd. 

»Læreren skal ræsonnere højt for eleverne, så 
læreren bliver en model for eleverne«, siger Anne-
Mette Veber Nielsen.

Læreren skal desuden demonstrere for elever-
ne, hvordan de kan slutte sig til, hvad et ord bety-
der, ud fra ordets sammenhæng i teksten.

Ender det med, at eleverne mestrer disse to 
læsestrategier, så er de godt hjulpet, mener Anne-
Mette Veber Nielsen og hendes kolleger.

I ugen op til skolestart var Høje-Taastrup-
lærerne på kursus i de undervisningsmetoder, 
som de skal prøve i klasserne i 24 lektioner i 
november. Forskerne vil teste eleverne før og 
efter.

Undervisningsmetoderne vil herefter blive juste-
ret af forskerne i samarbejde med lærerne, og hele 
programmet bliver derpå kørt igennem én gang til 
i større skala på andre skoler. Og så vil det i 2018 
ende med et undervisningsprogram om ordforråd. 
Forskerne vil desuden publicere en videnskabelig 
artikel om projektet i et udenlandsk tidsskrift.

»Det er et unikt forskningsprojekt, fordi forskere 
og praktikere arbejder så tæt sammen om at finde 
frem til metoder, der virker i undervisningen«, siger 
Anne-Mette Veber Nielsen.

A.P. Møller Fonden har finansieret universitetets 
projekt. Undervisningsministeriet har finansieret 
projektet på Strandgårdskolen.
jvo@folkeskolen.dk

Vis elevene, hvordan de kan  
ræsonnere sig frem til, hvad svære 
begreber betyder, siger forsker på 

Københavns Universitet  
Anne-Mette Veber Nielsen.  

»Vi betoner også, at det er rigtig vigtigt, at ele-
verne får lov til at være sprogligt produktive i alle 
aktiviteter i skolen«.

Projektet strækker sig over hele skoleåret.

24 lektioner til brug i skolerne
Og så til det projekt, som Center for Læseforskning 
ved Københavns Universitet lige har taget hul på:

Projektet indbefatter en håndfuld forskere fra 
centret og dansklærere og elever fra 26 3.- og 
4.-klasser i Høje-Taastrup Kommune. Det hedder 
»Fra undervisning til selvlæring«. Forskningspro-
jektet skal i 2018 ende i et undervisningsprogram 
på 24 lektioner, der kan booste elevernes ordforråd. 
Forskerne håber, at mange skoler rundtom i landet 
vil bruge programmet til den tid. Eleverne skal lære, 
hvordan de selv kan regne ud, hvad svære ord og 
begreber betyder .

»Når eleverne sidder og læser en tekst for sig 
selv, støder de ofte på ord, som de ikke ved hvad 

let-
skummet-

sød-

FAGLIGT NETVÆRK:
DANSKUNDERVISNING

TILMELD DIG  
NETVÆRKET  

DANSKUNDERVISNING 
PÅ FOLKESKOLEN.DK

I det faglige netværk på folkeskolen.dk 
kan du læse nyheder om faget og debat-
tere, sparre og videndele med kolleger 
fra hele landet. Bliv en del af netværket 
og få nyheder direkte ind i din indbakke 
ved at oprette dig som bruger på folke-
skolen.dk.
 

Folkeskolen.dk/danskundervisning  

SkoleIntra
powered by

SkoleIntra-Træf 1́6
på Comwell Hotel i Kolding
UndervISerTræf 7.-8. november 2016
OrganISaTIOnSTræf 9.-10. november 2016

TIlmeld dIg nU Og få eT 
GRATIS admInISTraTOrkUrSUS

tættere på ledelse - tættere på undervisning - tættere på alle børnene

Se mere på www.sit.skoleintra.dk
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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.

n  Skønlitteratur, letlæsning, engelsk, læsning, dansk

○   ANMELDT AF:  CHRISTINE REINWALD

Jeg har i de seneste år spurgt mig selv igen og 
igen, hvorfor man egentlig bør læse klassikere. 
Hvorfor er klassikere på en eller anden måde 
vigtigere at kende til end alle mulige andre gode 
bøger? Det viser denne serie. Den leverer på en 
appetitlig måde klassikerne »Romeo og Julie«, 
»Macbeth«, »Hamlet« og »Julius Caesar«.

Når man nævner titlerne, begynder det 
at dæmre, hvorfor det er vigtige historier at 
kende. De har alle sammen vigtige pointer – og 
historierne og deres pointer bliver leveret på 
en måde, så de er gået ind i folks bevidsthed 
som noget fælles at referere til. Hvis vi kender 
historien om Romeo og Julie, ved vi for eksem-
pel, hvad det vil sige, hvis nogen siger: »Han 
er min Romeo«. Så ved vi, at han er den ulti-
mative kærlighed, som samtidig er ultimativt 
uopnåelig.

Teksten er trykt med store, letlæselige bog-
staver, som har et lidt gammelt, krøllet præg, 

Julius Caesar /  
Romeo og Julie /  
Macbeth / Hamlet

På folkeskolen.dk kan 
du finde mange flere 
anmeldelser. Læs for 
eksempel om »Anton 
og andre uheld«, der 
ifølge vores anmelder 
vil være en fortræffelig 
højtlæsningsroman på 
mellemtrinnet. 
Vi har også en anmel-
delse af matematik-
systemet »MatLab«, 
som i første omgang 
er udkommet til 0. 
klasse. »MatLab« har 
særlige afsnit, hvor 
forældrene kan læse 
om, hvad deres barn 
skal lære, og hvordan 
de kan hjælpe, og det 
er ifølge vores anmel-
der »godt tænkt at 
tænke forældrene ind 
som medspillere fra 
dag ét«.  

Læs den og 
mange flere på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser.

Hvis du på vores 
hjemmeside finder en 
anmeldelse, der sæt-
ter tanker i gang eller 
er særligt brugbar i 
forhold til at afgøre, 
om din skole skal ind-
købe et materiale, så 
anbefal den med et 
klik på musen. På den 
måde er det lettere for 
dine fagfæller også at 
blive opmærksomme 
på den.

Nyt om læsning
»Bogen er et kompetent og inspirerende 
indlæg i debatten om den fortsatte 

læsning. Den er en nødven-
dighed for læsevejledere og 
andre, som arbejder med 
læsning«, skrev vores an-
melder, da bogen »Læse-
didaktik – efter den første 
læseundervisning« udkom i 
2010. Nu er anden udgave 
udkommet, opdateret i 
forhold til både den nyeste 

viden og de nyeste Pisa-undersøgelser.  
Den er skrevet af Astrid Roe, udkommet 
på Forlaget Klim og koster 300 kroner.

•   230 kroner stykket
•   47 sider
•   Forlaget Bolden ApS

Ideer til bevægelse 

Forlaget Sproggren har igennem flere 
år lavet såkaldte »luksuskufferter« med 
ideer og redskaber til at få bevægelse 
ind i dansk, matematik og engelsk. Nu 
har forlaget overført nogle af ideerne til 
økonomisk mere overkommelige pak-
ker, hvor aktiviteterne er beskrevet, men 
skolen selv skal fremskaffe materialerne, 
for eksempel elastikker, ærteposer, ter-
ninger og ordbøger. Pakkerne hedder »I 
bevægelse« og findes til fagene engelsk, 
matematik, dansk og dansk som andet-
sprog. Hver pakke koster 1.250 kroner.

Læs mere
Læs hele anmeldelsen af 
førsteudgaven på folkeskolen.
dk/63556

Læs mere
Du kan læse Folkeskolens 
anmeldelser af  
luksuskufferterne på  
folkeskolen.dk/572206,  
folkeskolen.dk/548291/  
og  folkeskolen.dk/537207

Bogserien er en række 
Shakespeare-klassikere om-
skrevet til nutidsdansk. Og 
aldrig er jeg stødt på så ap-
petitlig og medrivende en 
oversættelse af Shakespeare. 

Let  
Shakespeare 
med nerve

n  Engelsk, skønlitteratur
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n Musik 

Ny bog om praktisk  
undervisning i musik

Lad mig starte med at slå fast: Bogen »Krea-
tivitet i musikundervisningen« med sine 
135 sider af Ida Marie Skydsgaard er ikke et 
opslagsværk. I hvert fald ikke første gang, 
man læser den. Når det så er sagt, så er det 
et udmærket bud på en bog, der kan hjælpe 
med at sætte det musikfaglige niveau op i 
både kvalitet og kvantitet, for her findes en 
guldgrube af informationer, teori, praksis og 
pædagogiske argumenter for, hvorfor musik 
virker. Bogen udgives af Dansk Sang og tager 
udgangspunkt i Dalcroze-rytmik, og skulle du 
ikke vide, hvad det er, så bliver du hjulpet godt 
i gang.

Det første, jeg bed mærke i, da jeg åbnede 
bogen, var, at den er meget teksttung i før-
ste del. Hvert afsnit er tydeligt markeret med 
beskrivende overskrifter, og så er det bare om 
at gå løs. Når jeg siger »gå løs«, så betyder 
det »læs«. Hvert afsnit er minutiøst beskrevet 
og indeholder emner som timeplaner, instru-
mentering, bevægelse, formål, pædagogiske 
og musikfaglige mål, tips og tricks til arbej-
det med børn og ikke mindst målgruppe. Jeg 
kunne godt savne, at informationerne var ser-
veret lidt mere spiseligt. For eksempel kunne 
underinddelinger eller punktopstilling gøre en 
stor forskel på skimbarheden – set i lyset af, 
at en lærers forberedelsestid er dyrebar og 
sparsom.

Jeg kunne ånde lettet op, da jeg på side 
38 fandt anden del, og hvor jeg så den første 

node. Hver gang der er en rød overskrift, så 
efterfølges den af en konkret aktivitet. I anden 
del af bogen er strukturen lidt mere spiselig, 
og den første disciplin handler om en kon-
kret metode, der skal lære børn at sætte sig i 
en rundkreds. Ida Marie Skydsgaard foreslår 
at gøre signalet til rundkreds musikalsk og 
dermed lære børnene en god kultur, uden at 
læreren skal råbe. Jeg kan se paralleller til min 
egen måde at håndtere klassekultur på, men 
kan også se udfordringer ved metoden – som 
jeg naturligvis forventer, at Ida Marie Skyds-
gaard ikke mener er en »magisk løsning« for 
alle urosituationer.

Således bevæger bogen sig igennem for-
skellige musikfaglige emner, der alle beskriver 
læremål, tema, målgruppe og midler. Som 
læser af bogen vil det være en stor fordel at 
kunne læse noder (eller i det mindste at kun-
ne stave noder), og det største udbytte fin-
des nok blandt de yngste børn: børnehave og 
starten af indskolingen. Selvom der er flere 
aktiviteter, der skulle dække 0.-2. klasse, et 
par stykker for 4. klasse – og endda enkelte 
for voksne – så vil jeg mene, at man skal 
have sin hovedgerning i de mindste klasser. 
Medmindre man simpelthen bare har lyst til 
at læse en god bog om teoretisk og praktisk 
musik. 

Kreativitet i musikundervisningen

   

Lær børn at sætte sig i rundkreds og være til 
stede. Ny bog giver bud på, hvordan musik 
også kan praktiseres ved hjælp af detaljerede 
forløb.
○   ANMELDT AF:  PETER BOYFORD

•  Ida Marie Skydsgaard
•  280 kroner
•  135 sider
•  Dansk Sang

der ret godt sætter stemningen. Illustrationer-
ne af Yaniv Shimony er også lidt gammeldags, 
desværre på den lidt kedelige måde. De viser 
ikke så meget en fortolkning eller en ekstra di-
mension af teksten, da de blot er tegninger af 
de forskellige figurer, som den pågældende side 
handler om.

På første side i hver bog er alle figurerne i 
historien præsenteret med både navne og rela-
tion til hovedpersonerne. Det er en sjov måde at 
gøre historierne med de mange, mange biper-
soner lidt mere overskuelige på for læsere, der 
ikke kender dem i forvejen.

På de fleste af siderne er der tegnet no-
get, der ligner papyrusruller med citater, som 
virker til at være direkte oversættelser af den 
originale Shakespeare-tekst. Det er en sjov 
idé, men revet ud af kontekst giver mange af 
sætningerne endnu mindre mening end i deres 
oprindelige, lyriske form. Hvis jeg, som voksen, 
har lidt svært ved at forstå, hvor citatet hører 
til i historien, må det være endnu sværere for et 
barn at finde rundt i. Jeg tror, de ville give mere 
mening på originalsproget engelsk.

Bogserien egner sig rigtig godt til mellem-
trinnet – både til frilæsning og til en indføring i 
Shakespeare, som kunne være både i danskfa-
get og i engelskfaget. Så bøgerne kunne snildt 
indkøbes til skolebibliotekerne og blive brugt 
flittigt. 
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n  Skoleledelse

Lejf Moos diskuterer  
præmisser for skoleledelse 
i en konkurrencebetinget, 
global virkelighed.

○   ANMELDT AF:  KAREN MARIE BEKLAR

Alle har en mening om folkeskolen. Alle har en 
interesse i folkeskolen, for de små mennesker, 
der slår deres folder der, udgør det råstof, vores 
land skal leve af i fremtiden.

Med Pisa 2000 gik der chokbølger gennem 
den offentlige danske debat om kvaliteten af en 
af verdens dyreste folkeskoler. I det ny årtusind 
har »råstofargumentet« vejet stadig tungere og 
legitimeret en støt stigende mængde af styrings-
teknologier, blandt andet en eskalerende brug af 
data i den såkaldt evidensinformerede skolele-
delse. Udviklingen har fundet sin foreløbige kulmi-
nation i folkeskolereformen, der trådte i kraft den 
1. august 2014, og som skulle sikre skatteyderne 
mere kvalitet for pengene og gøre nationen kon-
kurrencedygtig på det globale marked.

Lejf Moos fortolker i sin bog en lind strøm af 
rapporter, notater og modeller, der viser retningen 
mod det, han kalder for OECD-skolen. Bogens 
anslag er en konstatering af, at folkeskolelovens 
formålsparagraf er bipolær og sender signaler om 
to forskellige skoler: den læringsmålstyrede skole 
og den demokratiske dannelsesskole.

Derfra skriver Moos sig ellers ind i kløften 
mellem et styringsperspektiv og et pædagogisk 
perspektiv på skolen. Selv om bogens ærinde of-
ficielt er at »kaste et nyt og forhåbentlig klarere 
lys over de forventninger, vilkår og muligheder, 
som skoleledere må leve med«, kan forfatterens 
anfægtelser mod den kompetencemålstyrede 
skole læses mellem – og på – linjerne:

Pædagogisk ledelse i en læringsmålstyret skole

Læringsfascisme eller  
nødvendig markedslogik

•   Lejf Moos
•   326,25 kroner
•   388 sider
•   Hans Reitzels Forlag

»… de teknokratiske vejledninger, der udkom-
mer … fra Kommunernes Landsforening, Under-
visningsministeriet eller dette ministeriums sty-
relse, bygger tydeligvis på en tro på, at man kan 
planlægge og styre undervisningen og elevernes 
læring i alle detaljer. Det kan man kun tro, hvis 
man ikke bevæger sig ud i klasselokaler og sko-
ler, hvor undervisningen og læringen faktisk fore-
går, eller hvis man ikke studerer undersøgelser af 
disse praksisrum«.

Lov 409 er selvfølgelig heller ikke hans kop te, 
for den er jo om noget en styring af nøgleaktører-
ne i forhold til løsning af den pædagogiske opga-
ve. Det er svært at være uenig i, at »normaliserin-
gen« har været katastrofal, ikke bare for lærernes 
kreativitet og arbejdsglæde, men også i forhold 
til tabet af det svimlende antal arbejdstimer, de 
tidligere lagde på hjemmearbejdspladsen, og som 

nu er med til at give de fleste lærere følelsen af, at 
alt er ufærdigt og burde have være løst for en time 
eller en uge siden. På samme måde kan jeg kun 
være enig i, at dokumentation og afrapportering 
fylder for meget, også for skoleledelsen.

Jeg må dog sige, at jeg ingenlunde deler Moos’ 
dommedagssyn på skolen og læringsdiskursen. 
Jeg medgiver, at der i reformens første år var et 
oppisket fokus på målstyring – en diskurs, som mi-
nisteriet i høj grad var skaber af. Ude på skolerne er 
det imidlertid min opfattelse, at man efter det før-
ste målstyringshysteri igen husker at stille spørgs-
målene: Hvad er det væsentligt nye, som vi opstiller 
læringsmål for? Hvad gør vi allerede, som eleverne 
lærer af? Hvordan uddanner vi hele mennesker?

I min skoletid i sen-70’erne og 80’erne var 
der, så vidt jeg husker, hverken elevmægling, 
skoleskak eller massage på skemaet. Til gen-
gæld var der udstrakt metodefrihed, og lærerne 
underviste efter bedste evne og håbede, at alt 
gik godt. Ingen interesserede sig systematisk for, 
om det så egentlig gjorde det.

I den målstyrede skole finder ovennævnte 
aktiviteter sted hver eneste uge, der hvor jeg 
arbejder. Jeg kunne tilføje klassemøder, legepa-
trulje, kurser i webetik og meget meget mere. 
Så ja, der er plads til pædagogisk ledelse i den 
målstyrede skole. 

Medlæring og dannelse til væren i fællesska-
bet som følgesvend til kompetencemål stiller 
in gen spørgsmål til vigtigheden af, for som en-
hver underviser ved, kan man ikke lære, hvis man 
ikke trives, og heller ikke trives, hvis ikke man er 
i læring. 

Læs også

Læs tema om skoleledelse side 6.
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Går du glip  
af noget?
90 % af alle 
folkeskoler 
abonnerer på  
Filmcentralen  
/ Undervisning.

Her er film, 
undervisnings-
materialer og 
andre ressourcer 
til alle klassetrin.

Udnytter du 
muligheden?

Filmcentralen.dk 
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 Lederstillinger 

KO R T E  M E D D E L E L S E R

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2016
Nummer 16: Tirsdag den 13. september 2016 kl. 12
Nummer 17: Tirsdag den 27. september 2016 kl. 12
Nummer 18: Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 12
Nummer 19: Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 12
Nummer 20: Tirsdag den 8. november 2016 kl. 12

personalia

Jeanette Sjøberg 50 år
»Lige nu er skolen præget 
af en styringsdagsorden, 
der gennemsyrer og over-
går de stærke rødder, der 
er udviklet over flere hun-
drede år. Vi skal passe på, 

at vi ikke er ved at aflive 
den danske skoletradition 
i et splitsekunds mode-
luner«, skrev Jeanette 
Sjøberg før sommerferien 
på folkeskolen.dk.
Svesken skal på disken 
 - vi skal tale højt om alt 
det vigtige, der finder sted 
i skolen, og om alt det, 
der bringer folkeskolens 
kerneværdier i fare, mener 
en lille kreds af skolefolk, 
Sveskens Venner, som 
Jeanette Sjøberg tilhører, 
og som står bag en årlig 
prisuddeling af Årets 
Sveske til en værdig sko-
ledebattør. 
Den 15. september fylder 
Jeanette Sjøberg 50 år. 
Hun er næstformand i 
Ballerup Lærerforening 

og medlem af Danmarks 
Lærerforenings hovedsty-
relse siden 2012. Her er 
hun medlem af undervis-
ningsudvalget, som be-
skæftiger sig med skolens 
indhold, pædagogik og 
skolepolitik. 
Jeanette Sjøberg har 
været lærer på Grantof-
teskolen og bor fortsat i 
Ballerup. Hun er gift med 
Danny og har en voksen 
datter, Nicoline. Hun løber, 
svømmer og tager helst 
cyklen rundt til møder. Og 
så er hun så glad for mu-
sik og koncerter, at hun og 
Danny så Bruce Spring-
steen i både København, 
Horsens og Coventry 
denne sommer.  

kra@folkeskolen.dk

Leder 
med hjerte

Skoleleder til Ahlmann-Skolen 
– vi siger: Sønderborgs bedste skole

Fakta om Ahlmann-Skolen:
Ahlmann-Skolen er 2 sporet fra 0.-6. klasse og har en special-klasse fra 
0.-10. klasse. Der udover har vi et velfungerende SFO- og klubtilbud. I 
alt huser vi omkring 300 elever og godt 60 ansatte.

Ahlmann-Skolens værdier:
Ahlmann-Skolen er trivsel og læring i et trygt miljø med gode traditioner 
og fokus på engagement og anerkendelse. Udvikling og traditioner binder 
vores trivsel sammen og er tæt knyttet til skolens kultur og værdier.

www.ahlmann-skolen.dk

Du er en fagligt dygtig og engageret leder, som kigger efter 
lige den mulighed, der udfolder dit potentiale. Din faglighed 
giver, sammen med dit overblik og din evne til at skabe fælles 
visioner, mening i en verden fuld af paradokser.

Som skoleleder på Ahlmann-Skolen vil du igennem dit engage-
ment og din demokratiske og vedholdende ledelse drive en 
stolt skole til en fortsat styrkelse af de kvalitative, didaktiske 
og pædagogiske kerneområder for hele skolen.
Vi ser frem til, at du spiller en afgørende rolle i at sammensætte et 
stærkt og alsidigt ledelsesteam for skolen.

Du skal stå for den daglige ledelse af det almene skoleområde 
og specialklasseområdet, hvilket fordrer bred erfaring inden for 
begge fagfelter. Samtidig skal du sikre en stabil drift og økonomi 
ift. de mål og rammer skolen er normeret til.

Du forstår at skabe en klar sammenhæng 
mellem det stabile læringsrum samt den 
faglige nyskabelse ved kontinuerligt at 
inddrage dit ledelsesteam og dine kompetente 
personalegrupper. 

Du har som skoleleder let ved at gå i dialog med dine om-
givelser og gøre brug af de personer, der er omkring dig. Du 
formår at skabe synlighed og meningsfulde sammenhænge.

Du er målrettet, evner at tydeliggøre dine visioner og skabe 
fælles fokus på kvalitet i fremtidens skole. 
             
På Ahlmann-Skolen vil du møde et miljø, hvor vi kommer hinanden 
ved.
Der er fokus på kvalitet samt høj faglighed og som personale 
møder du næppe nogen, der er så engagerede som her.  
Tonen er respektfuld og fællesskabet bygger på ærlighed og 
gode relationer mellem alle, der har sin gang på skolen. 
             
Ansøgningsfrist: Den 25/9 2016. 
Samtaler til stillingen finder sted den 5/10 2016.
Stillingen ønskes besat pr. 1/12 2016.
             
For yderligere information vedr. stillingen kontakt skolechef 
Erling Andresen eans@sonderborg.dk eller telefon 27 90 52 44.  
Eller bestyrelsesformand Jesper Esbensen, tlf 21 68 37 91, 
jesper.esbensen@eeng.dk
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  Se flere stillinger

JOB & KARRIERE

Hvad skal du oplyse til jobsamtalen?
... og hvad skal du ikke? Jurist i DLF guider dig til, hvad ansættelsesudvalget har ret til at få at vide, og hvad 
de ikke må spørge om.

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Skal du fortælle, at du er gravid? Må ansæt-
telsesudvalget spørge om din alder? Og skal 
du oplyse, at du engang har været stress-
sygemeldt? 

Det kan være lidt af en jungle at finde ud 
af, hvad du skal og ikke skal svare på til job-
samtalen. Jurist i Danmarks Lærerforening 
Jørn Kempel giver dig overblikket:

Politik, seksualitet og religion
Ansættelsesudvalget må kun spørge ind 
til dit politiske ståsted, religiøse overbe-
visning og seksuelle observans, hvis det 
har relevans for jobbet — såkaldt berettiget 
interesse.

Det er svært at forestille sig et lærerjob, 
hvor disse forhold har en afgørende indflydel-
se, understreger Jørn Kempel, så 
det må du som udgangspunkt 
ikke blive spurgt om.

Alder
Det er i strid med forskelsbehandlingslovens 
regler, hvis din alder bruges til at fravælge dig 
som kandidat. Så skolen må ikke søge efter 
kandidater med en bestemt alder i jobopslaget. 

Hvis du som ansøger kan påvise, at det er 
sandsynligt, at din alder har haft en betyd-
ning for, at du ikke fik jobbet, skal arbejdsgi-
veren bevise, at det ikke passer. Det er dog 
oftere i spil ved afskedigelser, hvor kun ansat-
te over en bestemt alder fyres, fortæller han. 

Graviditet og børn
Hvis du er tre måneder før termin, skal du 
oplyse ved jobsamtalen, at du er gravid 
— men i så fald er det formodentlig også 
svært at skjule det, tilføjer juristen. Før er det 
altså ikke et krav at oplyse det — heller ikke 
hvis du bliver spurgt direkte om det.

Ansættelsesudvalget må godt spørge, om 
du er gravid, men de må ikke lægge vægt på 
oplysningen, når de vælger, 
hvem de vil ansætte. Her 
gælder omvendt bevis-

byrde, hvilket betyder, at hvis de spørger og 
får at vide, at du er gravid, skal de bevise, at 
det ikke er derfor, de ikke har ansat dig. Det 
kan være svært at bevise, og derfor fravælger 
den gode arbejdsgiver oftest at spørge, forkla-
rer Jørn Kempel.

De må også gerne spørge, om du ønsker 
at få børn — men du har ikke pligt til at svare 
sandt. 

Sygdom
Ifølge helbredsoplysningsloven skal du oplyse 
om sygdom, som kan have en væsentlig be-
tydning for din evne til at udføre arbejdet. Det 
kan være rygskader, så du ikke kan holde til 
jobbet, eller anden sygdom, som medfører et 
betragteligt større sygefravær end normalen. 

Ved arbejdsrelateret stress er der i en tidli-
gere sag ved Højesteret dømt til fordel for en 
arbejdsgiver, da en ansøger, som var ramt af 
arbejdsrelateret stress, havde søgt et nyt job 
uden at oplyse om sin sygdom. Fordi det var 
sammenlignelige stillinger, var der en nærlig-
gende risiko for gentagelse, mente Højesteret.

Det betyder altså ikke, at man altid skal 
oplyse om stress eller anden sygdom – slet 
ikke som raskmeldt. Men hvis du stadig er 
ramt af det, og det kan påvirke dit nye job, 
skal du oplyse det til samtalen.

Strafbare forhold
Ansættelsesudvalget må gerne spørge dig ind 
til strafbare forhold, ligesom du skal kunne 
fremvise en ren børneattest, når du skal 
arbejde i en folkeskole. 

Jørn Kempel tilføjer, at du som ansøger må 
spørge om alt.   
folkeskolen@folkeskolen.dk

Hvis du har på fornemmelsen, at ansættelsesud-
valget har lagt vægt på eller spurgt om noget, de 
ikke måtte, så ring til din lokale lærerkreds. De kan 
hjælpe dig med, om det var over stregen eller ej  
– og hvad der videre skal ske. 

Gik de over stregen? 
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 Lærerstillinger  Lederstillinger 

 Specialstillinger 

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Dalmose Skole er en landsbyskole i udvikling med ca. 200 elever 
fordelt på et spor fra 0. – 9. klasse. Derudover har vi tilknyttet en 
førskolegruppe til skolen i samarbejde med byens børnehave. 

På Dalmose Skole har vi altid elevernes læring i fokus, ligesom 
det er vigtigt for os, at eleverne trives. Vi tror på, at faglig trivsel 
giver social trivsel. Derfor deltager alle lærere og pædagoger i et 
Visible Learning uddannelsesforløb, der bygger på John Hatties 
forskning. Uddannelsesforløbet sker i samarbejde med Challenging 
Learning. 

Vi forventer af dig, at du
• har undervisningsfagskompetencer i fysik/kemi og matematik 

i udskolingen og gerne et af følgende fag; biologi, geografi eller 
musik

• ser muligheder i såvel Folkeskolereform som rammerne i Lov 
409

• vil opstille synlige mål og succeskriterier for og med eleverne 
og give feedback på disse

• ser inklusion som en mulighed for mangfoldighed
• vil bidrage kompetent og positivt i egen og kollegers faglige 

udvikling.

Vi kan tilbyde dig
• elever som alle bidrager til fællesskabet og er i gang med at 

øve sig på at være synligt lærende
• en engageret forældregruppe og skolebestyrelse
• en skole hvor vi er kommet godt fra start med at implementere 

folkeskolereformen samtidig med, at vi fortsat udvikler vores 
idéer og gør disse til virkelighed

• en udviklingsorienteret medarbejdergruppe, hvor videndeling 
er naturlig

• et formaliseret teamsamarbejde omkring enheder, klasser og 
fag

• en hverdag som bærer præg af åbenhed og ofte med en snert 
af humor

• arbejdstilsynets grønne smiley, fordi vi alle bidrager til et godt 
arbejdsmiljø

• egen arbejdsplads i mindre kontormiljø.

Ønskes yderligere oplysninger om skolen henvises du til 
dalmoseskole.slagelse.dk/ 

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Tina Ellekjær på tlf. 
23 22 50 52 eller viceskoleleder; Brian Stougaard på tlf. 21 14 47 11 
for spørgsmål eller aftale om besøg på skolen.

Frist: 20. september 2016 kl. 9.00. 

Samtaler forventes afholdt  
den 27. september 2016. 

Ansøgning sendes via slagelse.dk  

Passioneret lærer 
til Dalmose Skole  pr. 1. november 2016

Naturfagskonsulent og danskkonsulent 
til CFU UCC

Center for Undervisningsmidler i UCC søger en danskkon-
sulent og en naturfagskonsulent til tiltrædelse hurtigst 
muligt. 

Du skal kunne vejlede i hhv. danskfagets og naturfagenes 
faglige/pædagogiske og it- didaktiske muligheder og 
udfordringer. 

Fælles for stillingerne er, at dine arbejdsopgaver vil være:
• vurdering og anvendelse af analoge og digitale læremidler
• vurdering og anvendelse af aktuelle it-værktøjer 
• kritisk og bevidst pædagogisk og didaktisk brug af it
• udarbejdelse af kurser og efteruddannelse   
• indgå som underviser/vejleder/projektleder i forskellige  
 sammenhænge 

Læs mere om stillingerne på ucc.dk/job og søg stillingen 
senest d. 22. september 2016.
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Lærerstillinger 

Sammen om København

Europaskolen
Vil du være med til at opbygge et nyt 
og levende internationalt skolemiljø på 
Europaskolen i København?
Til den danske sektion søger vi en-to dygtige og 
engagerede dansklærere evt. med kompetencer 
indenfor musik, natur og teknik eller matematik. 
Vi tilbyder et levende internationalt miljø, hvor du får 
mulighed for at bidrage til et spændende udviklings-
projekt. 
Vi forventer, at du har et højt fagligt ambitions-
niveau og vægter elevernes trivsel højt.

Ansøgningsfrist den 25. september 2016. 
Søg stillingen på www.kk.dk/job – “Undervisning”.

Den røde plads

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Afdelingsleder for mellemtrinnet 

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/16

Net-nr. 26284

Hellebækskolen, Helsingør Kommune

Afdelingsleder til Hellebækskolen  

§ Ansøgningsfristen er den 16/09/16

Net-nr. 25241

Mariagerfjord Ungdomsskole, Mariagerfjord Kommune

Viceungdomsskoleleder/souschef – genopsl.

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/16

Net-nr. 26281

Center for dagtilbud og skoler, Greve Kommune

Indskolingsleder til Holmeagerskolen  

§ Ansøgningsfristen er den 11/09/16

Net-nr. 26292

PPR Vesthimmerland, Vesthimmerland Kommune

Leder af Center for psykologi og pædagogik

§ Ansøgningsfristen er den 14/09/16

Net-nr. 25255

Ørebroskolen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder til Ørebroskolen 

§ Ansøgningsfristen er den 09/09/16

Net-nr. 26291

PPR, Center for Børn og Unge, Gribskov Kommune

Teamleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 13/09/16

Net-nr. 26268

Randers Lille Skole, Randers Kommune

Viceskoleleder til Randers Lille Skole

§ Ansøgningsfristen er den 12/09/16

Net-nr. 26282

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Viceskoleinspektør ved Ejderskolen  

§ Ansøgningsfristen er den 19/09/16

Net-nr. 25215

Greve Privatskole, Greve Kommune

Skoleleder til Greve Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 23/09/16

Net-nr. 26311

Marienhoffskolen, Syddjurs Kommune

Læringsleder til Marienhoffskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/16

Net-nr. 26312
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Geelsgårdskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Lærer til barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 19/09/16

Net-nr. 26299

PPR, Roskilde Kommune

Tale-høre-konsulent til deltidsstilling

§ Ansøgningsfristen er den 16/09/16

Net-nr. 26310

Søgårdsskolen, Gentofte Kommune 

Tale-høre-konsulent/audiologopæd til PPR

§ Ansøgningsfristen er den 09/09/16

Net-nr. 26274

Familie og Rådgivning - PPR, Viborg Kommune

Tale-høre-konsulent/audiologpæd

§ Ansøgningsfristen er den 09/09/16

Net-nr. 26300

Ringe Kost- og Realskole, Faaborg-Midtfyn Kommune

Ringe Kost- og Realskole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 10/09/16

Net-nr. 26288

NEXT Uddannelse København, Københavns Kommune

4 undervisere søges i dansk og matematik

§ Ansøgningsfristen er den 14/09/16

Net-nr. 26293

Lejre Ungdomsskole, Lejre Kommune

Dansklærer til heltidsundervisningen

§ Ansøgningsfristen er den 14/09/16

Net-nr. 26261

Gadstrup Skole, Roskilde Kommune

Lærer med linjefag i specialpædagogik

§ Ansøgningsfristen er den 14/09/16

Net-nr. 26266

Endrupskolen, Fredensborg Kommune

Lærer og AKT/inklusionsvejleder

§ Ansøgningsfristen er den 19/09/16

Net-nr. 26290

Trællerupskolen, Lejre Kommune

Lærer til matematik og fysik i overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 21/09/16

Net-nr. 26297

Birkerød Skole, Rudersdal Kommune

Lærere til indskoling og udskoling

§ Ansøgningsfristen er den 09/09/16

Net-nr. 26304

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Matematik- og drengeidrætslærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/16

Net-nr. 26296

Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter, Odsherred Kommune

Skolelærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 23/09/16

Net-nr. 26295

SCR Fjordskolen, Roskilde Kommune

Fast lærerstilling til SCR Fjordskolen

§ Ansøgningsfristen er den 25/09/16

Net-nr. 26294

Center for Specialundervisning, Københavns Kommune

STU-lærer til CSV

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/16

Net-nr. 26270

Stenløse Privatskole, Egedal Kommune

Tysklærer – Stenløse Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 19/09/16

Net-nr. 26256

UU Vestsjælland, Slagelse Kommune

UU-vejleder til UU Vestsjælland

§ Ansøgningsfristen er den 19/09/16

Net-nr. 26309

Rygaards Skole, Gentofte Kommune

Vi søger to dygtige lærere til Rygaards Skole

§ Ansøgningsfristen er den 30/09/16

Net-nr. 26280
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Clio Online, Københavns Kommune

Redaktør til danskfaget – barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 18/09/16

Net-nr. 26307

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Nyborg Kommune

Konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/16

Net-nr. 26298

Helsingør Lille Skole, Helsingør Kommune

Vil du være dansk- og klasselærer?

§ Ansøgningsfristen er den 09/09/16

Net-nr. 26286

Skovlunde Skole Syd, Ballerup Kommune

Dansklærer/naturfagslærer til 6. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/16

Net-nr. 26317

Basen Skole, Københavns Kommune

Afdelingsleder søges til Basen Skole

§ Ansøgningsfristen er den 19/09/16

Net-nr. 26316

Distriktsskole Ølstykke, Egedal Kommune

Lærere til indskolingen og mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 16/09/16

Net-nr. 26315

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Friske og engagerede lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 26/09/16

Net-nr. 26314

Sydskolen Vig, Odsherred Kommune

Lærer til Sydskolen Vig

§ Ansøgningsfristen er den 18/09/16

Net-nr. 26313

Sommerhus, Aalbæk 
v/Skagen
Veludst. 5 pers. Kalmar-
hus udlejes  i uger, week-
ender og dage. Efterårs-
ferien ledig. Hund OK. 
Internet
Telefon: 61795640 
www.ferieboligweb.dk/5640nj

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge. Se 
www.competa.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Rækkehus i Spanien
10 km syd for Alicante. 
60m2 - 2 værelser, køk-
ken, stue og badeværelse. 
dansk TV og internet.
Telefon: 60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Unik perle direkte ud 
til Flensborg Fjord
Fantastisk velindrettet 
sommerhus - 10 senge-
pl., vinkelstue med pano-
ramaudsigt over fjorden. 
Kr. 3500,00 pr. uge.
Telefon: 30327731

Sort Sol i Nationalpark 
Vadehavet
Lej en bevaringsværdig, 
restaureret marskgård 
midt i Tøndermarsken og 
oplev ro, fred og natur.
Telefon: 21416151 
www.marskgaard.dk 

Efterårsferie i København
Lækker lys og hygge-
lig lejlighed på Vesterbro 
med 4-5 sovepladser ud-
lejes i uge 42 og 43. Pris: 
4000 pr uge
Telefon: 30273418

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

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.

Langhøjskolen, Hvidovre Kommune

To engagerede lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 23/09/16

Net-nr. 26318

Susåskolen afd. Holsted, Næstved Kommune

Lærer til Susåskolen afd. Holsted

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/16

Net-nr. 26319
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rubrikannoncer

 

 

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

- til konkurrencedygtige priser
 Med bus, fly eller tog i Europa

STUDIEREJSER
TLF. 7020 9160  |  WWW.SBTOURS.DK

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

TJEN PENGE TIL HOLDET / KLASSEN
Ib Poulsen +45 23245123 ib@ravelli.se

www.ravelli.seFacebook: Ravelli Denmark

Neukirchen er noget nær den perfekte destination til en 
vellykket skirejse for både nybegyndere og øvede. Her får 
I ca. 61 km pister i forskellige sværhedsgrader, en halfpipe, 
en funpark samt Europas længste, oplyste kælkebane.

Ring på 8020 8870 og få en snak om jeres muligheder 
med Lise eller Christian, vores eksperter i skirejser.

Lise Pedersen

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

NEUKIRCHEN 2017
FRA KUN 1.998,-/PERS.*

 
BLIV KLOG PÅ
SKIREJSER 

Christian Skadkjær

Prisen inkluderer:
-Busrejse til Neukirchen t/r
-3 overnatninger i flersengsværelser
-4 dages liftkort, skileje og hjelm
-Halvpension
*FLEX-rabat: er I fleksible med jeres rejsedatoer, kan I på 
udvalgte afgange opnå en rabat på op til kr. 550,-/pers.

RING 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk     www.kilroy.dk

       
  KILROY 25 ÅR MED

  SUPER TILBUD LONDON
Oplys koden ‘KILROY25’ ved bestilling.

FLYV FRA KØBENHAVN TIL
LONDON MED NORWEGIAN:

Bemærk: Gældende ved køb af udvalgte hoteller
og maks. ét tilbud pr. gruppe.

MULIGHED FOR OP TIL 15 GRATIS ENTRE-BILLETTER 
TIL 9 UDVALGTE ATTRAKTIONER I LONDON.

SPAR
kr. 100,-

pr. person (maks. 35 personer)

www.benns.dk

BENNS studieture – når det skal være billigere og bedre!

Dit personlige
rejsebureau

PRIS
MATCH

PRIS
MATCH

Kontakt Louise
på tlf: 46 91 02 49 
lokl@benns.dk

STUDIETUR TIL PRAG
5 dage / 4 nætter - Kr. 1.495,-

BENNS vil være billigst!
Vi matcher enhver konkurrerende pris

Tjek benns.dk/studietur/prismatch
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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. 

164.000 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. 16  6. september 13. september 22. september
Folkeskolen nr. 17  20. september 27. september 6. oktober
Folkeskolen nr. 18  4. oktober 11. oktober 20. oktober
Folkeskolen nr. 19  18. oktober 25. oktober 3. november

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det Norske Veritas 
efter ISO 14001 og EMAS. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
Norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel ISO 
14001 som EMAS.

133. 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

Bente Heger, chefsekretær,  
beh@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Pernille Aisinger,
bladredaktør,
pai@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Henrik Ankerstjerne Hermann,  
hah@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Cathrine Bangild,  
cba@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Emilie Palm Olesen,  
epo@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 
Juni 2015: 81.364  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. kvartal 2016 er  
164.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
Engelsk, Ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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 Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Forsideillustration:  
Rasmus Juul
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32: 

Ny undersøgelse:  
En femtedel af lærerne oplever,  
at lederne giver lærerne forskellig 
forberedelsestid 

ULIGE  
FORBEREDELSE 

44  %
AF LÆRERNE TALER  

IKKE MED LEDELSEN  
OM DERES  

UNDERVISNING
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L Æ S  S I D E  2 0

BRINKMANNS NYE 
PROFESSIONSIDEAL:

LÆREREN SOM  
HÅNDVÆRKER 

FORSKER: VIDENSDELING KRÆVER KAFFE MED KOLLEGERNE
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30 dages 
gratis 

prøvelogin
 matematik0-3.gyldendal.dk
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FOR KORTE NYHEDER

SÅ KAN DE LÆRER DET /109

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

I børns travle og spændende 
hverdag er der behov for en dejlig 
madpakke, som du kan kreere på 
kun ganske få timer hver morgen 
– få inspiration her:

●  Sæt uret til klokken 02, så du er 
sikker på at nå det hele. 

●  Start med at forberede for skel   lige 
marinader, dressinger, toppings, 
fermentering og så videre. Brød-
dejen, slået op aftenen inden, kan 
med fordel hæve færdig imens.

●    Dan dig et overblik over de for-
skellige ingredienser: citrusma-
rineret fisk, kalvekød med trøffel, 
fennikelpølse, ørredrillette, rams-
løgstapenade – kun fantasien 
sætter grænser.

●  Husk også den hjemmelavede 
fynske rygeost (bemærk: Rygeost 
kan sagtens købes færdig, men 
overvej, om det er det signal, du 
ønsker at sende videre til næste 
generation).

●  Brug lidt tid på at arrangere ret-
terne på en indbydende måde. 
Skær for eksempel gravad oksein-
derlår med jordskokkepuré ud, så 
det ligner de bedårende figurer fra 
Disneys fantastiske univers.

●  En lille hilsen på en seddel i mad-
pakken er jo sødt, men hvorfor ikke 
peppe det lidt op? Prøv i stedet at 
kalligrafere et citat fra en Jens Chri-
stian Grøndahl-roman, og fold det 
som en lille nuttet origamidinosaur.

●  Indpakning? Cellofan er en mulig-
hed, men er det ikke sjovere med 
en personlig madkasse? Prøv for 
eksempel pileflet, det er både sjovt 
og hyggeligt at sidde med om 
morgenen. Dekorér med 
sten oppe fra ødegår-
den.

●  Læg det hele på 
Insta, og tag så fat på 
forberedelserne til et 
skønt morgenmads-
bord til dine kære.

Trane Nørby opretter 
klageinstans til ofre 
for Trane Nørby
Minister for børn, undervisning 
og ligestilling, Ellen Trane Nørby, 
ventes torsdag at fremlægge en 
aktionsplan, der skal hjælpe ofre 
for Ellen Trane Nørby. »Skolerne 
har behov for en instans, hvor de 
kan klage, hvis de har været udsat 
for Ellen Trane Nørby«, siger mi-
nisteren og peger på de seneste 
trivselsundersøgelser. »Selv om 
alle landets skoler er forpligtet til 
at have en strategi på området, 
har mange følt sig udsat for ikke 
blot enkeltstående tilfælde, men 
systematisk Ellen Trane Nørby«. 

Tegning: Craig Stephens

O P S K R I F T :  

Giv dine unger en skøn og sjov og sund og  
nærende madpakke, som giver dig stress

Universe LejrskoleUniverse LejrskoleUniverse LejrskoleUniverse LejrskoleUniverse LejrskoleUniverse Lejrskole
- verdens mest underholdende klasseværelse

Lejrskole i Universe
Tag på lejrskole i et inspirerende læringsmiljø
der kombinerer overnatning og adgang til
Universe oplevelsespark. Bo i et skønt hus
med masser af hygge og atmosfære, som skaber
de bedste rammer for sjov og anderledes læring.

Klar til at lege hjernen større?
En skoledag i Universe indeholder både
engagerende undervisningsforløb og
fri leg i parken. Vi har spændende
tilbud til alle klassetrin.

Book og bliv klogere på Universe.dk/folkeskolen
eller giv os et kald på 8881 9500

Læs mere og book jeres ophold på

universe.dk/folkeskolen

Vidste du?

få flere sjove facts
på vores Instagram side

Instagram.com/universedk

Månens
overflade 
er mindre 
end Asien
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