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Der var smil fra det ene øre til det andet, da den daværende 
konservative KL-topforhandler Mads Lebech og lærernes formand Anders Bondo i 
marts 2008 fortalte Folkeskolen, hvordan de i enighed havde besluttet at vinke farvel til 
timetælleriet og satse på den professionelle lærer i en ubureaukratisk arbejdstidsaftale. 
Der var vaskeægte tillid mellem de to parter til, at formålet var en bedre undervisning i 
folkeskolen og et mere attraktivt job for lærerne. Både Lærerforeningen og de kommu-
nale arbejdsgivere var med på at prøve noget helt nyt af. 

Det er kun fem år siden!

Selvfølgelig aftalte de, at den nye A08-arbejdstidsaftale efterfølgende skulle evalueres, 
så man kunne se, om den virkelig havde givet den fleksibilitet og arbejdsglæde, som var 
målet. Evalueringen er gennemført, og A08 har generelt vist sig at være en succes for 
både kommuner og lærere. Men da først evalueringsrapporten lå klar i efteråret 2012, 
var alt forandret. Krisen havde lagt sin klamme hånd på hele samfundet, herunder kom-
munernes økonomi. Og kommunalpolitikerne i de fleste kommuner havde besluttet, at 
folkeskolen skulle bære en uforholdsmæssigt stor del af besparelserne, og havde sparet 
ti procent af lærerne væk. Samtidig indgik kommunerne i en hemmelig arbejdsgruppe 
med regeringen med det formål at lægge fælles planer for lærernes arbejdstid. Pludselig 
var KL slet ikke interesseret i at offentliggøre den evaluering, som viste, at den fælles 
arbejdstidsaftale havde været et vellykket projekt. Og som hovedet på sømmet meldte 
et klart Christiansborg-flertal ud, at folkeskolen skulle reformeres, eleverne have flere 
undervisningstimer, og at det hele skulle finansieres ved, at lærerne skulle undervise 
flere timer.

Det er alle de forandringer tilsammen, der gør forskellen. Anders Bondo og Mads 
Lebechs efterfølger som KL-topforhandler, den ligeledes konservative Michael Ziegler, 
mødes i et forhandlingsklima, der er hårdere ramt af klimaforandringer end nogen plet 
på kloden. Udokumenterede forskningsforvridninger flyver gennem luften med det for-
mål at vise, at det handler om at skabe en ny og bedre folkeskole. Samtidig lægger ingen 
skjul på, at hovedparten af forandringen skal finansieres af den lærerstab, som allerede 
er skåret markant ned. 

Den ramme var der ikke for fem år siden, og den ramme 
er der heller ikke på gymnasieområdet. Selvfølge-
lig kan arbejdstiden i folkeskolen indrettes på 
mange måder. Men det er for sent at prøve no-
get nyt og spændende af, når modparten har 
meldt ud, at formålet ikke er nyudvikling, 
men derimod at få flere undervisningsti-
mer uden udgifter. 
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bureaukrati«.
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og læring

en lærers bud på nye 
tanker om didaktik til 

idrætslæreren.

Heidi Wisén har ikke kunnet arbejde i mere end 
to år. efter en voldsom fastholdelse af en elev på 

en specialskole har hun fået PTsD.
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Overenskomstforhandlingerne spidser 
til i disse dage. Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening har sagt ja til en 37-timers arbejdsuge, 
men den model har ingen interesse hos DLF.

Bondo: 
Gymnasieaftalen vil  
give et »skrækkeligt  

bureaukrati«

TeksT Pernille Aisinger

FoTo klAus hOlsting

aktualiseret

Den 8. februar sagde Gymnasieskolernes 
Lærerforening et modvilligt ja til en over-
enskomst, der giver en pæn lønstigning, 
men samtidig er et farvel til aftaleretten på 
arbejdstidsområdet. Aftalen var dårligt blevet 
trykt, før Anders Bondo blev spurgt af KL, 
hvad han mente om principperne i den. Han 
kunne med det samme afvise, at den vil løse 
noget som helst.

»Det er slet ikke en aftale, der giver svaret 
på de udfordringer, der ligger i at planlægge 
et skoleår«.

Gymnasielærernes aftale hører hjemme på 
det statslige arbejdsmarked, mens lærernes 
arbejdstidsaftale er på det kommunale. Ar-
bejdsgiverne på de to områder har dog aftalt 
et tæt parløb, og arbejdstidsaftaler er i spil på 
begge områder.

Ifølge Anders Bondo skal en arbejdstidsaf-

tale på skoleområdet tjene to formål: For det 
første skal den være et godt planlægningsred-
skab for skolelederne.

»Det at planlægge et skoleår er noget helt 
andet, end man skal på andre arbejdspladser. 
Der er ikke andre steder, hvor man har 700 
elevers undervisning bredt ud på klassetrin 
og fag, som skal planlægges for et helt år 
frem. Det lever den aftale på ingen måde op 
til«.

For det andet skal den give den enkelte 
medarbejder sikkerhed for at have en ar-
bejdstid på 37 timer om ugen. Og den sik-
kerhed mener Anders Bondo ikke findes i 
gymnasielærernes aftale.

»Vi ønsker på ingen måde et rigidt optæl-
lingssystem. Men det kan blive resultatet, 
hvis man ikke har den sikkerhed. Det var det 
skrækkelige bureaukrati, vi ville væk fra med 
vores nuværende aftale. I stedet for en garan-
ti med en 37-timers arbejdsuge, så aftalte vi 
sammen med KL en undervisningsmængde. 
Når man har undervist så mange timer, så har 
man et fuldtidsjob. Hvis man fjerner den, så 

kan vi ikke levere den store fleksibilitet, vi har 
i dag«.

Anders Bondo tror, at man meget nemt på 
gymnasieområdet kan ende i alle mulige be-
grænsninger for at beskytte lærerne, når man 
ikke har den overordnede sikkerhed.

»Og det er ikke det, vi har brug for i en 
fleksibel, dynamisk undervisningssituation, 
som vi skal have i skolen«.

Det er ikke måden at lave  
gode friskoler på
Gymnasielærernes arbejdstid er afgjort, mens 
friskolelærernes og underviserne på social- 
og sundhedsskolernes skæbne bliver afgjort 
inden for de nærmeste fire uger, fordi de også 
hører til på det statslige område.

Danmarks Lærerforening følger det stats-
lige område tæt, da foreningen også har 
medlemmer på de private gymnasieskolers 
grundskoleafdelinger og på social- og sund-
hedsskolerne.

»Det er da klart, at når Moderniserings-
styrelsen har indgået sådan en aftale med 
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Dagspris fra 100,- pr. person
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Akademikernes Centralorganisation om gym-
nasielærernes arbejdstid, så vil det formentlig 
være noget i samme stil, vi vil møde. Derfor 
må vi ud at forklare, er det her er ikke svaret 
på, hvordan man laver en god friskole eller 
privatskole, hvor det i den grad er lærernes 
engagement, der driver de skoler«, siger An-
ders Bondo.

Han håber, at Friskoleforeningen og de 
øvrige skoleforeninger også vil råbe vagt i 
gevær, fordi det i sidste ende er dem, der står 
med ansvaret for kvaliteten af undervisnin-
gen.

Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse 
har på et møde i denne uge gennemgået den 
nuværende aftale for underviserne på so-
cial- og sundhedsskolerne, og Anders Bondo 
håber, at man vil kunne bibeholde den sikker-
hed, der ligger i aftalen.

»Vi vil stadig argumentere for i den kom-
mende aftale på social- og sundhedsområdet, 
at man har sikkerhed for at kunne løse op-
gaven kvalificeret. Vi synes jo, vi havde brug 
for forbedringer, for eksempel i forhold til, 
at mange af lærerne på social- og sundheds-
skolerne oplever, at deres arbejdsopgaver er 
enormt koncentreret på forholdsvis få uger. 
Men det er bestemt ikke noget, aftalen med 
Gymnasieskolernes Lærerforening hjælper 
på.

Vil gymnasielærernes aftale få indflydelse på 
forhandlingerne på folkeskoleområdet?

»Det er klart, at nu har vi nærlæst aftalen, 
og det har KL uden tvivl også. Der har været 
et tæt samarbejde mellem Moderniserings-

styrelsen, finansministeren og KL, så jeg kan 
da frygte, at KL føler sig presset til at præsen-
tere noget for os, som tager udgangspunkt i 
aftalen for gymnasielærerne. Men så må vi jo 
forklare dem, at det ikke er svaret på folke-
skolens udfordringer. Og jeg håber da også, at 
KL er klar til at sige, at de vil have en aftale, 
der giver en god folkeskole, og ikke lade sig 
diktere af, hvad nogle meget, meget langt væk 
fra virkeligheden ude i folkeskolens daglighed 
har fået af gode ideer. Det er rigtig dumt, hvis 
man prøver at presse en aftale ned over gym-
nasiet og for den sags skyld også folkeskolen, 
som man ikke tror på virker, og som ikke gi-
ver dynamik, begejstring og engagement«.

Står folkeskolelærerne dårligere på grund af 
Gymnasieskolernes Lærerforenings aftale?

»Vi må konstatere, at den her aftale ikke er 
det svar, vi ønsker i forhold til en kommende 
arbejdstidsaftale. Og i og med at arbejdsgi-
verne formentlig vil læne sig op ad den, så 
møder vi formentlig arbejdsgiverne med en 
forkert udgang, og det er i hvert fald ikke en 
fordel«. 
pai@dlf.org

Vi vil stadig argu-
mentere for i den 
kommende aftale 
på social- og sund-
hedsområdet, at 
man har sikkerhed 
for at kunne løse  
opgaven kvalificeret.

De generelle  

forhandlinger om blandt 

andet lønrammen på det  

kommunale område  

gik ind i den afgørende 

fase ved redaktionens 

slutning. Følg med på 

folkeskolen.dk

Læs større interview med Anders Bondo  
om situationen fra side 28.

Folkeskolen.dk Følger
overenskomstforhandlingerne.  
Tilmeld dig nyheder om OK 13 her  kortlink.dk/bzb5
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Den såkaldte A08-aftale har sat en positiv ud-
vikling i gang i skolen. Planlægningen af sko-
leåret er blevet lettere. Der er kommet større 
fokus på undervisning, og skolelederne er 
optagede af at udvikle dialogen med lærerne 
om mål, retning, prioritering og resultater.

Sådan lyder hovedkonklusionerne i den 
evaluering, som KL og DLF i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne i 2011 satte i 
gang.

»Det er fantastisk at opleve, at det, vi sam-
men med KL havde som målsætning, også er 

blevet implementeret i virkeligheden. Og så 
er det sket i en periode med besparelser og 
massive stillingsnedlæggelser. På trods af alt 
det, KL siger, så viser evalueringen, at A08 
har været et godt redskab«, siger formand for 
DLF Anders Bondo Christensen.

Han peger på, at KL i forbindelse med de 
igangværende overenskomstforhandlinger 
flere gange har sagt, at lærernes arbejdstidsaf-
tale bremser udviklingen i folkeskolen.

Den fælles evaluering var færdig allerede i 
efteråret. Siden er begge parter kommet med 
få præciseringer. DLF sendte det sidste udkast 
til KL den 28. november og har ikke siden fået 
en tilbagemelding fra KL.

»Det er formentlig et resultat af, at KL har 
haft et behov for at mistænkeliggøre den af-

tale, vi har. KL har jo netop givet udtryk for, 
at aftalen forhindrer udvikling. Og det virker 
selvfølgelig paradoksalt, hvis man sender en 
evaluering ud, som viser det stik modsatte. 
Det kan man måske godt forstå. Men særligt 
reelt er det ikke«, siger Anders Bondo.

KL: Evaluering ikke interessant nu
Formand for KL’s løn- og personaleudvalg Mi-
chael Ziegler siger, at grunden til, at KL ikke 
ønsker at sende evalueringen ud, er, at fokus 
lige nu er et helt andet sted.

»Den aktuelle evaluering bekræfter de 
pæne ord om aftalen, vi kender i forvejen. 
Men det ændrer ikke på, at der stadig er 
alvorlige skavanker ved A08. Vores fokus er 
et andet sted. Derfor er evalueringen ikke 

aktualiseret

TeksT Maria BEchEr TriEr

foTo KL

KL og DLF står i fællesskab bag en evaluering, der viser, at arbejdstidsaftalen fra 2008 har sat en positiv 
udvikling i gang. Den var færdig i efteråret, men KL vil ikke offentliggøre den. Nu offentliggør DLF den alene.

KL negligerer evaluering  
af lærernes arbejdstidsaftale

Evalueringen af A08-arbejdstidsaftalen får 
heller ikke plads på KL’s hjemmeside om 
lærernes arbejdstid, meretidsammen.dk, 
oplyser Michael Ziegler.
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interessant lige nu, hvor vi sidder og vil skabe 
nye rammer om lærernes arbejdstid«, siger 
Michael Ziegler.

I evalueringen betoner kommuner og 
kredse det positive i, at der er etableret et 
fælles ejerskab til de lokale A08-aftaler. Men 
Michael Ziegler mener, at kommunerne her 
svarer på, om der er sket en forbedring i 
forhold til arbejdstidsaftalen fra 2005. Han er 

ikke et øjeblik i tvivl om, at kommunerne vil 
af med arbejdstidsreglerne for lærerne.

»Den evaluering har et fokus. Kommu-
nerne svarer i forhold til, hvad de har oplevet 
med A05«, siger Michael Ziegler og fortæller, 
at tilbagemeldingerne til KL er entydige; alle 
borgmestre vil af med lærernes arbejdstids-
aftale. Kommunerne ønsker ikke, at lærernes 
tid bliver delt op i kasser, og at der skal ind-

gås lokale aftaler. I stedet skal der være en 
aftale, som har ydre rammer. Som på alle an-
dre arbejdspladser skal lærerne være til stede 
på arbejdspladsen, og den enkeltes arbejds-
opgave skal tilrettelægges i samarbejde med 
lederen, lyder det fra Michael Ziegler.

DLF: Fakta skal på bordet
Nu vælger DLF at udsende den fælles eva-
luering på egen hånd for at bidrage til, at 
debatten om lærernes arbejdstid bygger på 
konkrete erfaringer.

»Rapporten er et vigtigt element i diskussi-
onen om, hvordan vi udvikler den gode skole. 
Det var jo for at styrke skolen, at vi indgik 
den aftale. Nogle tror, at aftaler kun er noget, 
vi indgår for at beskytte den enkelte lærer. 
Vi gik ind i den her aftale for at få den bedst 
mulige ramme om elevernes undervisning. Vi 
er kommet et rigtig godt skridt på vejen, og 
det er en vigtig information i debatten«, siger 
Anders Bondo Christensen. 
mbt@dlf.org

læserrejse

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

Turen tager jer direkte fra København op langs 
den majestætiske norske kyst med de knejsende 
bjergtinder, de dybe, smukke fjorde og de ma-
leriske byer. Turen tager jer helt op til den ene-
stående Geiranger Fjord, som er kåret som et af 
verdens absolut smukkeste steder. De smukke 
naturscenerier fortsætter i Aurdalsfjorden/Sog-
nefjorden med besøg i den smukke by Flåm med 
mulighed for en spektakulær togtur med Flåm-
banen. Naturoplevelserne krydres med byople-
velser i Bergen, Oslo og Kiel. Alle herligheder kan 
opleves fra første parket om bord på det dejlige 
skib MSC Musica.

Dag 1 Afrejse fra København
Dag 2 Kiel, Tyskland
Dag 3 På havet
Dag 4 Hellesylt/Geiranger – udflugt til Dalsnibba
Dag 5 Flåm
Dag 6 Bergen

Dag 7 Oslo
Dag 8 København.

■  Afrejse og pris:
13.-20. juli.
Pr. person i db. indv. kahyt: 6.348 kr.
Pr. person i db. udv. kahyt: 7.098 kr.
Pr. person i db. balkonkahyt, kategori 6: 8.148 kr.
Pr. person i db. balkonkahyt, kategori 8: 8.648 kr.
Pr. person i db. balkonkahyt, kategori 10: 9.298 kr.
■  Med i prisen:
Syv nætters krydstogt med MSC Musica. Alle 
måltider i hoved- eller buffetrestaurant. Shows og 
underholdning om bord samt stort udvalg af akti-
viteter. Halvdagsudflugt til Dalsnibba i Geiranger. 
Kaffe og te fra automater. Dansk rejseleder.
■  Information og bestilling:
Læs udførligt program på folkeskolen.dk. Team 
Benns, telefon 65 65 65 64 – mail: cruise@
team-benns.com. Oplys rejsekode: FO.

Preikestolen i Lysefjorden nær Stavanger er et af de fan-
tastiske naturfænomener, I har mulighed for at opleve.

De norske fjorde
Tag med Folkeskolen og Team Benns på et fantastisk sommer- 
krydstogt til Norges fabelagtige naturscenerier.

Billedtekst:
Max 145 anslag

Forhandlingerne om lærernes overenskomst er stadig 
i gang. KL har opsagt lærernes arbejdstidsaftale fra 1. 
april. Aftalen kører videre efter 1. april – medmindre der 
indgås en ny aftale, eller en af parterne frigør sig fra afta-
len ved en konflikt.
Gymnasielærerne har netop ved statens overenskomst-
forhandlinger fået en arbejdstidsaftale. Fremover vil 
gymnasielærernes arbejdstid blive reguleret efter en helt 
ny model, der også kommer til at gælde for samme mo-
del som eksempelvis på læreruddannelserne på profes-
sionshøjskolerne. Modellen bygger på en gennemsnitlig 

arbejdsuge på 37 timer, men med en årsnorm på 1.924 
timer og uden nogen form for planlægningsbestem-
melser. Den komplekse planlægningsproces overlades 
helt og holdent til den enkelte leder, og den enkelte lærer 
må tælle sin egen arbejdstid op. På nogle professions-
højskoler har man indgået lokale arbejdstidsaftaler, på 
andre arbejder man bare med en gennemsnitlig ugentlig 
arbejdstid på 37 timer.
DLF mener ikke, at den model kan bruges til noget som 
helst – slet ikke hvis målet er en ubureaukratisk plan-
lægning og stor fleksibilitet i dagligdagen.

Forhandlinger stadig i gang
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3. klasse snakkede om 
følelser og venskab med 
Antorini

seksualundervisning er også for 
de yngste i folkeskolen. Det op-
levede børne- og undervisnings-
minister Christine Antorini, da 
hun i forrige uge var på besøg i 
3.u på Christianshavns skole i 
forbindelse med sex og sam-
funds kampagne, Uge sex. 
 Christine Antorini var begejstret 
over en anderledes time med 
seksualundervisning for de mind-
ste, og hun vil gerne bevare fo-
kusset også efter Uge sex. »Der 
er brug for et fortsat fokus på 
seksualundervisning i folkesko-
lens små klasser, som vi blandt 
andet kan sikre ved at klæde læ-
rerne på lærer uddannelsen rigtigt 
på til at målrette den timeløse 
seksualundervisning mod alle 
klassetrin«, siger ministeren.

KL dropper  
ministeriets Timss-  
og Pirls-tolkning

kort tid efter offentliggørelsen af 
de internationale undersøgelser 
Timss og Pirls kunne man på 
uvm.dk læse pressemeddelel-
sen »fejlfortolkning af Timss og 
Pirls: flere timer giver alt andet 
lige bedre resultater«. Ministe-
riet underkendte dermed de tre 
forskere bag læse- og naturfags-
undersøgelserne – forskerne var 
nemlig nået frem til det mod-
satte resultat. kl.dk  citerede 
pressemeddelelsen, men det 
er nu blevet fjernet. »når vi 
har fjernet linket til den om-
talte pressemeddelelse på vores 
hjemmeside, er det, fordi vi kan 
konstatere, at diskussionen om 
pressemeddelelsen fjerner fokus 
fra de budskaber, kl har i forhold 
til mål med folkeskolen«, fortæl-
ler Michael Ziegler fra kl.

Alex Ahrendtsen, Dansk folkeparti, og ud-
dannelsesudvalget havde kaldt Christine 
Antorini i samråd for at bede hende svare på, 
hvor mange generationer man kan forvente 
at skulle betale modersmålsundervisning 
for, og hvornår man kan forvente, at børnene 
taler dansk. Men samrådet kom i høj grad til 
at handle om, hvorfor regeringens forsøg er 
så stort, og hvordan det kan sættes i gang 
uden om forligskredsen.

»Jeg synes, det er underligt, at ministe-
ren går ud med et så stort forsøgsprojekt 
uden at spørge os først. Det rejser jo usik-
kerhed her midt i forhandlingerne om en ny 
folkeskolereform – kan det ske igen med et 
andet projekt? Der er gået et skår af min 
tillid til ministeren, som jeg håber, hun vil 
klinke i dag«, lød det fra Alex Ahrendtsen i 
starten af samrådet.

Mai Henriksen (konservative) og karen 
ellemann (Venstre) gav udtryk for samme 
bekymring.

»er det her et forsøg, eller er det reelt 
en måde at snige modersmålsundervisning 
ind ad bagdøren på? og er det baseret på 
forskning eller på ideologi?« spurgte karen 
ellemann.

forsøget kommer til at berøre 4.000 
elever på 200 skoler, og det koster 29,5 
millioner kroner.

Christine Antorini understregede, at pen-
gene kommer fra udviklings- og forsøgs-
midlerne, og det er helt normal praksis, at 
regeringen kan sætte forsøg i gang – den 
tidligere regering igangsatte for eksempel 
et forsøg til 42 millioner på 12 skoler med 
mange tosprogede. og forligskredsen er 
som altid blevet informeret, inden forsøget 
blev lanceret.

»når det her forsøg er så stort, så er 
det, fordi vi med rådgivning fra forskere 
har strammet op på forsøgsproceduren. 
Det handler om at gøre forsøget så stort, 
at vi kan se, om det virker eller ikke virker. 
Det her er et spørgsmål om at få kvalitet i 
 forsøgene«.

oppositionen undrede sig over, hvorfor 
forsøget netop handler om modersmåls-
undervisning, og efterlyste beviser for, at 
modersmålsundervisning virker. 

Undervisningsministeren understregede, 
at regeringen ikke ønsker at indføre obliga-
torisk modersmålsundervisning, og at for-
søget i høj grad også handler om at finde ud 
af, hvordan man bedst støtter, at disse børn 
drager nytte af deres sproglige kompetencer 
i undervisningen. Der er nedsat en følge-
gruppe af forskere, som kommer med input 
undervejs.
pai@dlf.org/asw@dlf.org

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er  fortørnede 
over, at regeringen har sat et så stort forsøg i gang med 
 modersmålsundervisning uden at spørge forligskredsen.

DF, V og K:  
Forsøg med modersmål  
er for omfattende
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•   A-kasse formidler 
 vikariater til ledige 

•   skole holder åbent  
i efterårs- og 
 vinterferien 

•   Dansk folkeparti og 
Dlf vil finde en fælles 
vej for folkeskolen

•   lærere prøver at nå 
Antorini med det søde

•   efter to år: lærerne i 
Randers får fleksibel 
arbejdstidsaftale

•   syv opskrifter på 
 inklusion til lærerne

Ledige lærere uden 
dagpenge kan spare 
kontingentet

»Det er med mange sørgmodige 
og blandede følelser, jeg skriver 
dette brev. Da jeg per den 27. 
januar 2013 ikke længere har 
ret til dagpenge, er jeg uden 
indtægt«. sådan begyndte en 
mail, som konsulent i Dlf sø-
ren Munch modtog for 14 dage 
siden. Brevet er fra en af de ar-
bejdsløse lærere, som på grund 
af dagpengereformen ikke læn-
gere modtager dagpenge. Mai-
len fik søren Munch til at sætte 
gang i en ændring, og i sidste 
uge nikkede lærerforeningens 
hovedstyrelse ja til, at lærere, 
som har mistet dagpengeretten, 
kan sende en ansøgning og kopi 
af brevet fra a-kassen og blive 
fritaget fra kontingent.

DLF: Nye toner fra KL

Danmarks lærerforenings 
næstformand Dorte lange 
glæder sig over de forsonlige 
toner fra talerstolen på kl’s 
skolerigsdag forrige uge, hvor 
kl-formand erik nielsen un-
derstregede, at vi skal kæmpe 
for folkeskolen, ikke om den. 
»Jeg noterede mig med glæde, 
at erik nielsen understregede, 
at lærerne gør en meget stor 
indsats ude på skolerne. Det er 
nye toner, for de seneste må-
neder har kl udtrykt sig på en 
måde, så lærerne har følt, at 
deres arbejde bliver nedgjort. 
lad os håbe, at der ikke kun er 
tale om festtaleretorik, men et 
nyt signal om, at vi i bestræbel-
serne på at bakke lærerne op i 
deres store indsats i fællesskab 
skal finde en løsning«.

Sådan kan PPR  
hjælpe lærerne med 
 inklusionen

nogle kommuner er allerede 
godt med i forhold til at udvikle 
Pædagogisk Psykologisk Råd-
givnings rolle, mens  andre har en 
større opgave foran sig. kl har 
fået foretaget en undersøgelse 
af ønsker til PPR baseret på 27 
interview med PPR-ledere, eks-
perter, forvaltningschefer og læ-
rere, pædagoger og ledere. Den 
indeholder syv pejlemærker for 
PPR’s udvikling: 1. fælles model 
for inklusionsarbejdet i dagtil-
bud og skoler, 2. supervision og 
rådgivning, 3. Behovstilpassede 
ydelser, 4. Øget decentral or-
ganisering, 5. Tidlig indsats, 6. 
forebyggende behandlingsforløb 
for børn og deres forældre, 7. 
kompetenceudvikling på tværs.

Flere specialskoler har en 
 afgiftsfri bus til at køre eleverne til 
svømmehal og på udflugt, men nu 
har Skat givet Nyborg Heldagsskole 
afslag. 

nyborg Heldagsskole har hidtil haft en afgiftsfrita-
gelse, der gjorde det muligt at have en bus til ele-
verne. Men nu skriver skat, at skoler ikke kan opnå 
afgiftsfritagelse, da elever ikke får pleje, ligesom 
beboere på plejehjem får. skolen vil skrive et åbent 
brev til skatteministeren. »Vi vil kæmpe med næb 
og kløer for at kunne have en bus, sådan som vi har 
haft det siden 90’erne. Bussen giver stor frihed 
og betyder meget i behandlingen af vores elever«, 
 siger skoleleder på nyborg Heldagsskole Torben 
Juel sørensen.

skat har givet afslag, fordi specialskolen ifølge 
 motorcentrets tolkning ikke hører under registre-
ringsafgiftslovens bestemmelser for fritagelse. 
På baggrund af en artikel på folkeskolen.dk har 
formand for skatteudvalget Gitte lillelund Bech 
fra Venstre stillet spørgsmål til skatteministeren 
 Holger k. nielsen om sagen, og ministeren vil vende 
tilbage med et svar, når skat har undersøgt sagen 
nærmere. Tvisten går på, om eleverne kræver pleje 
og behandling og derfor har ret til en bus.

specialskoler mister  
retten til afgiftsfri busser

Tusinder til 
 demonstration mod 
tvungne heldagsskoler

en flok Pippi langstrømper 
dansede i hyldest til leg og 
 kreativitet, da lærere, pæda-
goger og socialpædagoger 
med bannere, flag og fakler 
demonstrerede på københavns 
Rådhusplads mod tvungne 
heldagsskoler. flere bar skilte 
med teksten »Mit eller statens 
barn?«
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brug elevernes mange  
forskellige sprog i undervisningen
To ting fandt forskerne ud af, da de tog ud i skoler med mange tospro-
gede elever: Tosprogede elever er ikke tosprogede, de er flersprogede. 
Og de bliver bedre til dansk, når lærerne trækker deres flersproglige 
kompetencer ind i undervisningen.

t e k s t  j o h n  v i l ly  o l s e n  /  f o t o  b o  t o r n v i g

Ud! Ud, drog forskerne. Ud i virkelighe-
den. Ud på Søndervangskolen i Aarhus, Her-
ningvej Skole i Aalborg, Nørremarksskolen i 
Vejle, Abildgårdskolen i Odense og Blågård 
Skole i København. Ud, hvor der er mange 
tosprogede elever.

Og ind i 0. klasse. Ind i dansktimerne. Og 
med eleverne op i 1. klasse. Og 2. klasse. Og 
3. klasse. I øjeblikket sidder forskerne i 4. 
klasse. De observerer og noterer og video-
optager og interviewer lærere og elever. Og 
så analyserer de materialet. Sammen med 
klassens lærere.

Og sammen med klassens lærere udvikler 
de derpå nye undervisningsforløb, som de 
så observerer og filmer og analyserer. Sam-
men med lærerne. Det nye materiale danner 

så grundlag for nye eksperimenter, som de 
så observerer … De bliver ved til og med 5. 
klasse. Måske længere.

To forskningsmæssige fund
Hvordan lærer tosprogede elever egentlig at 
skrive og læse dansk? Og hvordan kan skrive- 
og læseundervisningen gøres bedre for de 
tosprogede? Det er det, forskerne gerne vil 
finde ud af. To grundlæggende ting har de 
allerede nu fået styr på:

•	 Tosprogede	elever	er	slet	ikke	tosprogede	
i gængs forstand. Bag betegnelsen »to-
sprogede børn« gemmer der sig et bredt 
spektrum af børn med meget forskelligar-
tede sproglige erfaringer og sprogbrugs-
mønstre, der ikke kan indfanges og forstås 
ud fra traditionelle forestillinger om 
modersmål og andetsprog. 

•	 Dansklærerne	kan	med	fordel	trække	på	
de flersproglige kompetencer, som ele-
verne møder op med i undervisningen. 

I foråret udkommer bogen »Literacy og sproglig diver-
sitet« på Aarhus Universitetsforlag. Den er en udløber 
af et seksårigt forsknings- og udviklingsprogram, der 
hedder »Tegn på sprog«. Målet med projektet er at få 
mere indsigt i tosprogede elevers læse- og skrivetileg-
nelse samt at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så 
de tosprogede elever bliver bedre til at læse og skrive 
dansk og derved bedre kan klare sig videre i uddannel-
sessystemet.

Forskerne følger hver en klasse fra 0. til og med 
5. klassetrin på fem forskellige skoler. En stor del af 
eleverne er tosprogede i samtlige fem klasser. Leder 
af projektet er cand.pæd., ph.d. Helle Pia Laursen, der 
er lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU). Projektet løber foreløbig frem til sommer 2014.

Du kan læse om projektet på  
www.ucc.dk/udviklingogforskning/udviklingsog-
forskningsprogrammer/didaktikoglaerings-
rum/2136/tegnpaasprog/

»Tegn på sprog«  
– et seksårigt forsknings- og udviklingsprogram

»Det er en myte, at tosprogede børn bare har ét modersmål 
og ét andetsprog. I virkelighedens verden er deres sproglige 
repertoire langt mere sammensat«, siger lektor på DPU 
Helle Pia Laursen, der er leder af forskningsprojektet »Tegn 
på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive«.   
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ikke en eneste af de elever, der går  
i de fem klasser, som vi følger, er  
tosprogede i gængs forstand.

forsket
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Klasseværelset er globaliseret
I 1970’erne og 80’erne var det måske sådan, 
at barnet talte dansk i skolen og et andet 
sprog i hjemmet, som så var barnets moders-
mål, men sådan er det ikke mere, fortæller 
lektor på Institut for Uddannelse og Pædago-
gik (DPU) Helle Pia Laursen, der er leder af 
forskningsprojektet.

»Ikke en eneste af de elever, der går i de 
fem klasser, som vi følger, er tosprogede i 
gængs forstand«, fastslår hun.

Eleverne taler faktisk forskellige sprog og 
sprog i forskellige kombinationer, alt efter 
hvem de taler med, deres mor eller deres 
bedstefar eller deres bror eller deres legekam-
merat. Og alt efter hvilken vandringshistorie 
de har haft. Deres familie kan nemlig have 
været undervejs igennem flere lande over 
lang tid, inden de havnede i Danmark. Og der 
kan have været skilsmisser og nye papfædre, 
der har bragt nye sprog ind i barnets verden. 
Det er mere spraglet end førhen.

Det gør alt i alt, at den sproglige mang-
foldighed i klasselokalet er enorm. Dels 

kommer eleverne fra alle verdenshjørner, 
dels har den enkelte elev flere sprog oppe i 
sit hoved. Klasselokalet er en slags New York 
i miniformat.

Det er nu forskernes pointe, at lærerne 
kan bruge den sproglige rigdom i klassen i 
deres læse- og skriveundervisning.

»Der er mange måder at gøre det på, 
afhængigt af hvordan den sproglige diversitet 
er i lige den klasse, og afhængigt af hvor-
dan lærerbesætningen er i den pågældende 
klasse, om der for eksempel er en lærer, der 
kan arabisk«, siger Helle Pia Laursen.

Derfor er det også svært for forskerne 
at give entydige og grydeklare opskrifter på 
undervisning, der kan efterlignes af andre, til-
føjer hun. Det vigtigste budskab fra hende og 
hendes kolleger er, at eleverne bliver bedre 
til at skrive og læse dansk, når lærerne på 
den ene eller anden måde bringer elevernes 
forskelligartede sproglige potentiale i spil. 
At lærerne simpelthen får ind under deres 
faglige hud, at sproglig diversitet i klassen er 
en kilde til læring.

der har bragt nye sprog ind i barnets verden. 

Det gør alt i alt, at den sproglige mang
foldighed i klasselokalet er enorm. Dels 

Det gør alt i alt, at den sproglige mang
foldighed i klasselokalet er enorm. Dels 

kan have været skilsmisser og nye papfædre, 
der har bragt nye sprog ind i barnets verden. der har bragt nye sprog ind i barnets verden. 

I 1970’erne og 80’erne var det måske sådan, 
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I 1970’erne og 80’erne var det måske sådan, I 1970’erne og 80’erne var det måske sådan, 

Forskeren fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) har sammen med klassens lærere i de fem  
klasser udviklet undervisningsforløb, der trækker på de flersproglige kompetencer, som eleverne bringer med ind i 
skolen. Her er to eksempler:

•	 Undervisningsforløbet	»Læseoplevelser	på	flere	sprog«	tog	afsæt	i	arbejde	med	
tosprogede	tekster	i	dual	language-bøger,	og	fokusordene	»venner«,	»fortalte«	og	
»flodhest«	blev	sammenlignet	på	arabisk,	dansk,	dari,	engelsk,	kinesisk,	kurdisk,	
pashto, rumænsk, somali og urdu – først i mere eller mindre sproghomogene 
grupper	og	siden	på	klassen.	»Venner«,	»fortalte«	og	»flodhest«	blev	valgt,	fordi	
de	tematiserer	bestemte	sproglige	forhold	på	tværs	af	sprog:	»venner«	skulle	
rette	opmærksomheden	mod	ental/flertal,	»fortalte«	mod	nutid/datid	og	»flod-
hest«	mod	sammensatte	ord	og	ortografiske	konventioner	for	egennavne.	

•	 I	undervisningsforløbet	»Et	bogstav	har	en	form«	blev	det	alfabetiske	princip	be-
lyst gennem sammenligning af to meget forskellige alfabeter: det danske og det 
arabiske. Det sprogfaglige mål var at bevidstgøre børnene om, at der til ethvert 
bogstav svarer en form, en lyd og et navn, og sammenligningen af det danske og 
det arabiske skriftsystem fungerede som en resurse.

Furhan skriver et dari-agtigt A
Furhan, der har afghansk baggrund, var knap begyndt i 
0. klasse, før han skrev et dansk A. Omhyggeligt tegnede 
han derpå fire prikker over A’et og erklærede tilfreds, at 
han nu havde lavet et »dari-agtigt A«.
Prikker udgør en væsentlig del af bogstavarkitekturen på 
dari, hvor prikkerne optræder enkeltvis, i par eller tre ad 
gangen, men aldrig i grupper på fire som i Furhans skrift-
mosaik og heller aldrig i selskab med latinske bogstaver. 
Dén kombination er Furhans helt egen. Det er ganske 
almindeligt, at flersprogede elever glider frem og tilbage 
mellem forskellige alfabeter, og dansklærerne kan bruge 
denne særlige skriftbevidsthed hos eleverne i deres un-
dervisning, mener forskerne.

eksempler på tværsproglige undervisningsforløb

139300 p12-16_FS0413_Forsket.indd   15 15/02/13   15.03



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

Skriv elevernes navne  
med arabiske bogstaver
Et eksempel kunne være det her fra Herning-
vej Skole:

»På skolen i Aalborg har de en stor gruppe 
arabiske børn og nogle danske børn. Lærerne 
og forskningsmedarbejderen gjorde så 
blandt andet dét i indskolingen, at de skrev 
de danske børns navne på arabisk og de 
arabiske børns navne på dansk. Det ser vi jo 
hele tiden: de arabiske børns navne skrevet 
på dansk. Men de vendte den så også om og 
skrev de danske børns navne på arabisk«, 
fortæller Helle Pia Laursen.

»Og på den måde arbejdede de så med, 
at arabisk også er et alfabetisk sprog – det 
skrives bare med en anden skrifttype. Ud fra 
det fik eleverne så kendskab til nogle af skrif-
tens grundlæggende principper om, at hvert 
bogstav har et navn, en lyd og en form, og det 
gælder på dansk, og det gælder på arabisk, 
det ser bare forskelligt ud«, fortsætter hun. 

»Det kunne lade sig gøre lige i den klasse, 
fordi der var en arabisktalende lærer. Det er 
ikke sikkert, man kan gøre det lige på den 
måde i andre klasser, så dér må man finde på 
andre måder at aktivere elevernes tværsprog-
lige kompetencer på«.

»Aktiveringen kan også bare bestå i en nys-
gerrighed fra lærerens side. At han spørger 
ind til, hvilke sprog eleven egentlig har på 
repertoiret. At han viser, at han interesserer 
sig for, hvilke sprog eleven egentlig har på 
programmet«.

Dette nye didaktiske fund, den tværsprog-
lige didaktik, skulle gerne sprede sig til sko-
lerne og læreruddannelsen, håber forskerne. 
Fire af forskningsmedarbejderne er lærere 
på læ-reruddannelsen, og to af dem skriver 
ph.d.-afhandling om projektet. Og adskillige 
lærerstuderende er også med i projektet. De 
samler blandt andet empirisk materiale ind 

og vil måske skrive bachelor om tværsproglig 
didaktik.

»Den nyuddannede lærer skal helst have 
et teoretisk og didaktisk grundlag, der gør, 
at han kan håndtere den sproglige diversitet, 
der faktisk er i klasserummet på mange sko-
ler. Han må ikke have en forestilling om, at 
tosprogede elever er tosprogede elever i gam-
meldags forstand«, siger Helle Pia Laursen.

Pisa går fejl i byen
Mange abonnerer nemlig stadig på den 
forældede, firkantede forståelse, selv Pisa: 
»I denne analyse er eleverne opdelt efter 
modersmål: elever, der taler dansk i hjem-
met, og elever, som taler et andet sprog end 
dansk hjemme. Denne elevgruppe kaldes i 
det følgende for tosprogede elever«, står der i 
Pisa-rapporterne.

Men virkeligheden er altså mere spraglet, 
fastslår Helle Pia Laursen.

»Når vi i vores projekt ser på de faktiske 
børns faktiske sproglige verdener, tegner der 
sig et meget komplekst billede. Dels er det i 
de fleste tilfælde ikke muligt at skelne skarpt 
imellem kategorierne ’modersmål’ og ’andet-
sprog’, dels er børnenes faktiske sproglige re-
pertoirer langt mere sammensatte, end man 
ud fra de gængse forståelser af tosprogethed 
umiddelbart kan få indtryk af«, siger hun og 
opsummerer:

»Børnenes sproglige repertoirer er præget 
af deres levede liv og deres sociale relationer 
og er derfor forskelligt fra barn til barn. Bag 
betegnelsen ’tosprogede børn’ gemmer der 
sig et bredt spektrum af børn med meget 
forskelligartede sproglige erfaringer og sprog-
brugsmønstre, der ikke kan indfanges og 
forstås ud fra dikotomiske forestillinger om 
modersmål og andetsprog«. 
jvo@dlf.org

tosprogede 
elever er  
flersprogede
Tosprogede elever er ikke to-
sprogede i gængs forstand, de 
er flersprogede, konstaterede 
forskerne ude i klasserne. Her 
er et udsnit af en samtale, hvor 
en	forsker	prøver	at	finde	ud	af,	
hvem Ioana, der går i indskolin-
gen, egentlig er sprogligt set. 
Hendes mor er fra Somalia, og 
hendes papfar er fra Kroatien.

Forskeren:  
»Det	vil	sige,	at	du	kan	tale	dansk,	somalisk	…«.	
Ioana:  
»Kun	lidt	somalisk«.	
Forskeren:  
»Arabisk?«	
Ioana:  
»Lidt«.	
Forskeren:  
»Kroatisk?«	
Ioana:  
»Lidt«.	
Forskeren:  
»Og	engelsk?«	
Ioana:  
»Meget	engelsk«.	
Forskeren:  
»Meget	engelsk?	Det	vil	sige,	at	når	du	taler	med	
din mor og din papfar, så taler du engelsk til dem 
mest?«	
Ioana:  
»Hmm«.	
Forskeren:  
»Og	når	I	snakker	sammen	alle	sammen,	så	taler	
du	engelsk?«	
Ioana:  
»Hmm.	Når	vi	spiller	kort,	spiller	vi	med	engelsk	og	
lidt	dansk«.	
Forskeren:  
»Okay,	så	du	skifter	sådan	lidt	mellem	engelsk	og	
dansk?«	
Ioana:  
»Ja«.	

De mange sprog, der flyder ud og ind imellem 
hinanden, er det typiske billede. Derfor giver det 
ingen	mening	at	stille	spørgsmål	som	»hvad	er	bar-
nets	modersmål?«	og	»hvilket	sprog	taler	barnet	
derhjemme?«	mener	forskerne	i	projektet	»Tegn	
på	sprog«.	For	dem	lyder	de	relevante	spørgsmål	
sådan	her:	»Hvad	er	barnets	sproglige	repertoire?«	
og	»hvordan	forstår	barnet	sin	sproglige	identitet	i	
relation	til	dette	sproglige	repertoire?«	

forsket

»mange abonnerer nemlig stadig på 
den forældede, firkantede forståelse, 
selv pisa.«
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lærer til lærer Idrætslærer? Vær med i det 
faglige netværk Idræt på:

folkeskolen.dk 

Idrætslærer?
faglige netværk Idræt på:

Nu endnu en artikel om, at det er sundt at røre 
sig, tænker du måske? 

Ja og nej. Jeg vil ikke argumentere for det 
sunde aspekt i motion og boglig læring, da det 
igennem de seneste mange år er veldo-
kumenteret. Videnskabelige projekter 
ender gang på gang med at kon-
kludere, at børn i skolen – såvel 
som den øvrige befolkning – har 
godt af at røre kroppen. De posi-
tive gevinster i forhold til indlæ-
ringen i sammenhæng med fysisk 
aktivitet skulle være på plads!

Spørgsmålet må i højere grad i da-
gens skole handle om, hvordan det skal gø-
res. Det er på tide, at der tænkes i konkrete red-
skaber for lærerne. Didaktikken har alt for længe 
været fraværende. Så længe der kunne komme 
bevægelse ind i undervisningen, så var det fint. 

Det er muligt at finde diverse øvelser frem til 
sin undervisning. Dejligt. Enhver lærer ved dog, 
at det ikke er nok blot at have en masse løse 
øvelser. Det skal sættes i system, specielt når vi 

snakker bevægelse i undervisningen. Ellers kan 
det meget hurtigt blive en tidsrøver i den travle 
lærers ugeskema. 

Som udskolingslærer har jeg igennem de 
seneste år indlagt fysisk aktivitet i min under-
visning. Mange forskellige øvelser er indlagt i 
diverse forløb – orienteringsløb med hjælp af 
GPS og faglige spørgsmål til et givent emne, 
kortløb med diverse emner, stikordsjagt og 
meget andet. Kombineret med et fokus på 
udeskole, sund mad i kantinen, skridttællere og 
test af elevernes sundhedstilstand på skolen 
én gang om året er vi kommet rundt i mange 
hjørner af sundhedskarrusellen i elevernes 
hverdag. 

Dette billede på et stort fokus på bevægelse i 
skolens dagligdag kan efterhånden man-

ge genkende – såvel som blive rø-
rende enige om nytteværdien af. 

Men hvordan skabes en sam-
menhæng med det fag-
lige indhold, så tiden 
bruges optimalt? 

Det mangler der 
et klart svar på. 

Specielt når 
man snakker om 

de ældste elever i 
folkeskolen, som 
jeg primært 
arbejder 
med. 

8.b i fuld gang med grundlovsløbet. Der skal samles ti 
kort sammen i den samme farve per hold, og derefter skal 
der svares på spørgsmål om grundloven.  

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

gode undervisningsforløb  
og dele viden, råd og  

billeder.

TeksT 

Mikael  lytzen 
udskolIngslærer  på  
espergærde  skole,  
afdelIng  grydemosen

Idrætslæreren som nøgleperson
Et indspark til debatten fra min side er: Lad os 
se på fakta og få lagt nogle klare strategier, så 
bevægelsen kan spille en gennemgående seriøs 
plads i skolen – på linje med læse- og matema-
tiktest. Idrætslæreren skal være faglig sparring 
i forhold til faglærerne. Idrætslæreren skal være 
hovedkraften bag at flette idrættens værdier om 
sammenhold og bevægelse ind i skolens fag. 

Idrætslæreren kan, for bare at nævne nogle 
ting, tænke i spilhjulet. Her tages højde for del-
tagere, mål, redskaber, tid, rammer, rekvisitter 
og regler. Læringsmål for eleverne kan opsættes 
bredt, hvor idrætslæreren tænker i bevægelse i 
samarbejde med faglærerne. Ved at få sat klare 
mål til undervisningen i forhold til Fælles Mål, 
når det gælder bevægelse integreret i undervis-
ningen, så skabes der en struktureret tilgang til 
fysisk aktivitet i skolens traditionelle fag.

Men det er langtfra nok, at der kommer 
en øvelse nu og da. Som udskolingslærer 
ser jeg ofte, at eleverne ikke får rørt 
sig nok eller spiser usundt i deres 
hverdag. Der skal være en klar 
strategi for, hvordan lærerne 
arbejder med bevægelsen 
i løbet af en elevs sko-
ledag. Og idrætslæ-
reren er en vigtig 
medspiller. 

idrætslæreren er en vigtig 
medspiller i debatten om didakti-
ske tanker til emnet bevægelse  
og læring.
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De dygtige elever var hurtige til at markere. 
Og de rettede mig. I min 6. klasse i engelsk 
kom jeg nemlig i tekstoversættelsen til at 
forveksle ordet slide med swing. Med glimt 
i øjnene signalerede eleverne, at læreren da 
burde have helt styr på de engelske gloser. 

Senere på dagen fløj mine tanker tilbage til 
en anden engelsktime, hvor de samme elever 
havde arbejdet med et digitalt tegneseriepro-
gram.

Efter en kort introduktion slap jeg ele-
verne løs, så de selv kunne lege og eksperi-
mentere med det digitale læremiddel. Pro-
grammet var ret nyt for mig. Jeg havde derfor 
endnu ikke erhvervet mig et minutiøst indblik 
i programmets talrige animationsmuligheder. 

Der gik ikke lang tid, inden 
jeg måtte konstatere, at de 
kvikkeste af børnene overha-
lede mig i deres kendskab til 
læremidlets potentialer. Så da 
resten af elevflokken også øn-
skede indblik i de mange spæn-
dende animationsværktøjer, 
måtte jeg lidt ydmygt henvise 
til klassens lille digitale eks-
pertgruppe.

I denne situation var der ingen elevsignaler 
om, at læreren også burde have detaljeret styr 
på det, der arbejdes med i undervisningen. 

Anderledes elevsyn
I min refleksion over de to engelsktimer slog 
det mig, at vores elever kan have forskellige 

opfattelser af både sig selv og læreren afhæn-
gigt af undervisningssituationen. I den klas-
siske og traditionelle fagfaglige undervisning 
forventer eleverne, at læreren er eksperten. 
Og eksperten har et indgående kendskab til 
faget og begår helst ikke fejl, når der for ek-
sempel skal oversættes fra engelsk til dansk.

Når undervisningen derimod foregår i et 
digitalt rum, ændrer eleverne syn på sig selv 
og læreren. I elevernes optik er det næsten 
forventeligt, at de i virtuelle færdighedskom-
petencer stikker af fra læreren. Og det falder 
helt naturligt for eleverne, at de viderefor-
midler deres digitale indsigt til klassekam-
meraterne.

De digitale børn styrer
Hvad er det, der gør, at eleverne i de digitale 
undervisningssituationer ændrer opfattelse 
af både deres egne og lærerens rolle? Jeg 
mener, at svaret kan hentes i de uformelle 
læringsprocesser, eleverne er optaget af i 
deres fritid.

I timevis derhjemme sidder mange af bør-
nene foran computerne, hvor de begiver sig 
ind i komplicerede spilleuniverser. Igennem 
onlinespil er de vant til at arbejde sammen 
med andre børn. De giver vejledning og råd 
til nye spillere. Børnene er klar over, at den 
spilleviden, de er i besiddelse af, stort set er 
ukendt land for langt de fleste voksne.

Når børnene i skolen arbejder med digitale 
læringsforløb, agerer de med samme selvfor-
ståelse. Her styrer de, og de har tjek på det. 
Eleverne ved, at de i deres brug af skolepro-
grammerne lynhurtigt kan give læreren bag-
hjul med deres digitale indblik og erfaring.       

Slip grebet
Indimellem kan jeg støde på en lærerhold-
ning, der har lidt til fælles med dén, eleverne 
signalerede, da de rettede mig i min glose-

forveksling. En holdning, der udtrykker, at 
vi helst kun kaster os ud i undervisningspro-
jekter, hvor vi både på et didaktisk og fagligt 
plan har fuldstændig styr på det.

Selvfølgelig skal vi altid være didaktisk 
velforberedte. Vi skal være fagligt dygtige. For 
i klassen er det os, der er ledere af undervis-
ningen.

Men af og til er det i orden, 
at vi slipper vores har-totalt-
tjek-på-det-greb og løsner tøj-
lerne lidt. For eksempel når 
eleverne arbejder gennem it, 
hvor det klassisk faglige og det 
virtuelle smelter sammen. 

Vi behøver ikke altid som undervisere at 
kende alle kringelkroge i et animationspro-
grams muligheder. Væsentligst er, at vi ved, 
hvorfor og hvordan vi vil arbejde med 
læremidlet.

Dynamisk og nyskabende lærings-
miljø
Med stor fordel kan vi nemlig 
alliere os med eleverne. Vi kan 
trække på deres digitale resur-
ser og brugererfaringer.

Allerede fra 3. klasse vil 
børnene kunne bidrage 
med deres digitale 
kompetencer. Med 
en hurtigt tilegnet 
programindsigt 
vil de kunne 

Vi har dem i klasserne, de digitalt kompetente elever. Med stor fordel kan vi som undervisere alliere os med den-
ne nye gruppe af resursebørn. Og i et samarbejde med disse virtuelt stærke elever kan vi skabe et anderledes og 
et up to date læringsmiljø. I sådan en proces vil det være nyttigt, at vi slipper det faglige greb – bare en anelse.

kronik
Brian Duus nørgaarD
lærer og meDievejleDer  
på arnBorg skole
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videndele med klassekammeraterne. Hermed 
inddrages og anerkendes elevernes virtuelle 
indsigt.

Samtidig sætter læreren hele sin fagfaglige 
og didaktiske viden i spil. Med hver deres eks-
pertiser spiller læreren og eleverne sammen.

Tilsammen skaber de to parter et kvali-
tetsfagligt og et up to date læringsmiljø. 

Og hvad kommer der så ud af det? At 
både lærer og elever indgår aktivt i 

nogle dynamiske og konstrukti-
vistiske læringsprocesser. 
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Deltag i netdebatten. 
folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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 Stil de frække 
spørgsmål: Har 
vi overhovedet 
brug for KL? Har 
vi råd til mario-
netteater i DK?

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

Knap var  
blækket tørt

Det er ikke realistisk, måske tenderende til 
det naive, at forestille sig, at situationen »nok 
skal løse sig«, og »det skal vi nok finde ud af 
bagefter«. 

Tryk avler modtryk, siger et gammelt ord-
sprog. Jeg er bange for, at regeringsmagten og 

KL ikke er helt opmærksomme på konsekven-
serne af den forhandlingsmodvilje og ensidige 
»vi alene vide, hvad godt er«-holdning, der 
fremtures med. Der kommer en efterregning. 
Allerede nu ser vi vælgerflugt, og jeg er over-
bevist om, at efterårets kommunalvalg vil 
være et af de steder, hvor afregningen finder 
sted.

Stil de frække spørgsmål: Har vi overhove-
det brug for KL? Har vi råd til marionetteater 
i Danmark?

Det her handler om magtdemonstration i 
en afmagtssituation. Det er muligt, at »krigen« 
bliver vundet af finansministeren og KL, men 
freden har I ikke vundet. Omkostningerne 
bliver ufatteligt store, og desværre må elever 
og forældre – sammen med lærerne – betale 
prisen. Danmark fortjener bedre. 

Det nærmer sig usmagelighed og henfø-
rer tankerne til regimer, der ligger langt 
fra min opfattelse af at leve i et land med 
demokratiske rettigheder, når der kort efter 
aftaleforligene på det statslige bord udsendes 
»doktriner« fra Moderniseringsstyrelsen og 
ministeriet om administrationen af de indgå-
ede aftaler.

Vi er vel alle klar over, at engagement, 
motivation og samarbejde fremmes igennem 
ledelse, der afspejler respekt, tillid og aner-
kendelse. Men hvad forestiller arbejdsgiverne 
på statens område sig?

»Finansministeriet har under forhand-
lingerne klart tilkendegivet, at det på ingen 
måde er intentionen, at det ledelsesrum, som 
rektorerne og skolelederne nu får med ophæ-
velsen af aftalebindingen på anvendelsen af 
arbejdstid, bliver gjort illusorisk ved indgå-
else af lokale aftaler«.

Sig fra, kommunale venner. Kom ud af 
busken, kære ledere. Det var forhåbentlig 
ikke disse ledelsesværktøjer, I mente at have 
brug for.

Det nytter ikke at gemme sig bag finansmi-
steren – han falder, og så er det jer, der står 
i skudlinjen. Sammen med skolechefer og 
lokale politikere sidder I, kære skoleledere, 
med en af nøglerne til at bevare et skolesy-
stem og nogle attraktive arbejdspladser, hvori 
vi kan se os selv.

Niels Christian Sauer:   
»… Lærerne skal knækkes, 
hedder det sig efter sigende 
i Finansministeriet, ligesom 
Thatcher knækkede minear-
bejderne, og den skitserede 
reform skal gennemtrumfes, 
koste hvad det vil. Krumtap-
pen i denne krig mod lærerne 
er det løsagtige dogme om, at 
mere undervisning er lig med 
dygtigere elever, og det skal 
forsvares med næb og kløer, 
om man så skal undsige al 
forskning og almindelig sund 
fornuft. Bryder dette dogme 
sammen, løber krigen mod 
lærerne ud i sandet, og det må 
for alt i verden ikke ske. Denne 
krig skal føres igennem til den 
bitre ende. Ikke for skolens 
skyld, for i så fald ville reform-
skitsen naturligvis have solid 
forskningsmæssig forankring. 
Ej heller for elevernes, endsige 
for nationens skyld. Det hele 
er sat i værk af en regering på 
desperat udkig efter en vinder-
sag. Skolen er her reduceret til 
kanonføde i kampen om mag-
ten i dette land, og her kan KL 
for en gangs skyld få lov til at 
være lidt kæphøje. Kommer de 
i vanskeligheder, har storebror 
allerede lovet at komme dem 
til hjælp. På langt sigt vil sejren 
over lærerne vise sig at være en 
pyrrhussejr, men hvad gør det? 
Tidshorisonten for denne ope-
ration rækker kun frem til næ-
ste valg, og så længe overlever 
den snart 200-årige patient 
vel nok …«.

 Klip fra blogindlægget 
»Folkeskolen reduceret til 
regeringens kanonføde«

DLF mener
PEr SanD PEDErSEn  
FormanD For DLF’s organISaTIonS-  
og arBEjDSmILjøuDvaLg 
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Deltag i netdebatten 
på folkeskolen.dk

Karsten Solberg: 
»at arbejdsmarkedet har gen-
nemgået en udvikling de 
seneste 200 år, kan næppe 
overraske. at skoleleder Birgitte 
nørrelund profilerer sig på dette 
initiativ om fleksibel ferie uden 
dårlig samvittighed, er tydeligt 
– spørgsmålet er bare, om det 
er en god ide? jeg er helt med 
på, at vi som lærere (og ledere) 
oplever, at mange forældre tager 
deres elever ud i tide og utide. 
jeg tror dog, at de faste ferier i 
høj grad er med til at lægge en 
dæmper på problematikken. Den 
på Ejby Skole angivne løsning er 
i hvert fald en accept af, at man 
som forælder kan holde ferie, 
hvornår man end har lyst – og 
samtidig forvente en erstat-
ningsuge med undervisning til 
børnene. jeg ved ikke, om det er 
godt – det er i hvert fald værd 
en diskussion ...«.

 Kommentar til »Skole 
holder åbent i efterårs- og 
vinterferien«

Heidi og Gert Groth, forældre i Vordingborg Kommune, Svend Gønge-skolen, og lærere af profession

Ingen SynlIg ledelSe
Svar til Per Larsen, skolechef, Vordingborg 
Kommune (Folkeskolen nummer 2).

Vi anerkender:
At Per Larsen har ret til at gå i dialog, og at 
vi skal være med til at løse problemerne. 
Det kan vi ikke, når vi møder direktiver og 
beslutninger, der er taget – så er dialog kun 
ord uden mulighed for at kunne deltage i reel 
handling.

At der er strukturelle, finansielle, refor-
melle efter-/videreuddannelsesbegrundelser 
for, at skolen er i kraftig forandring – hvor er 
elever, lærere, pædagoger, forældre og andre 
med ejerskab til dette reformarbejde? 

At skoledagene er blevet længere. Det er 
så uheldigt, at elever ses uden forsvarligt op-
syn i de lange pauser – for der foregår jo ikke 
undervisning i den ekstra tid, eleverne er til 
stede på skolen – det er ventepauser – så sker 
»kreative tiltag« fra elever. Læringsmiljø?

At elever integreres i en meningsfuld sam-
menhæng, det vil sige når rammer, indhold, 
omfang, resurser og mandskab er optimalt 
på plads først! Vi kan komme på skolen og 

se mælk på gulvet fra smadrede kartoner, 
inventar hårdhændet behandlet, huer og van-
ter smidt rundt og jakker fjernet, katastrofalt 
få voksne ses på grund af akutproblemer, 
fastholdelser, mobning og vold – og slet, slet 
ingen synlig ledelse.

Ikke at Per Larsen, i et demokratisk sy-
stem, undlader at bruge demokratiet både på 
kort og langt sigt i en skole, hvor »sjæle bliver 
til« – elever, forældre, pædagoger og lærere 
kan med rette føle sig svigtet med henblik på 
at inddrage og involvere eleverne i et demo-
kratisk? samfund. 

 Der foregår jo 
ikke undervis-
ning i den ekstra 
tid, eleverne er til 
stede på skolen.

LæreruDDanneLSe 2013
Per Fibæk Laursen, Andreas Rasch-Christensen, Jens Rasmussen og  

Sten Larsen blogger om læreruddannelsen og skolen på folkeskolen.dk

Gauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57

Forældrene har det største udvalg ved Gauss Foto  
Portrætter med og uden udtoning valgfrit i sort/hvid, farve og bruntoning
4 forskellige udtryk i luxusmappen - foto leveres signeret i kartongavemappe
Fotos kan købes fra kun 60,- kr. incl. fotografering
Store 20x30 cm. klassefotos som standard i alle serier

Vi leverer den servicepakke i ønsker. Se det store udvalg på vores webside 
Fotograferne er gennemrutinerede og i får besøg af den samme hvert år
Vi er godkendt leverandør af KMD, Tea Tabulex og alle elevintrasystemer
Vi producerer selv på vores moderne maskiner - sikrer Jer kvalitet til tiden
40 års erfaring med portrætfoto og 20 år med skolefoto

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet
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Niels Villefrance Andersen, Køge

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

Poul Milberg, pensioneret lærer, Bagsværd

Det er ikke »lyst til at gå i skole«, der afgør, 
om man kommer i skole eller ej. For at sikre 
uddannelse til alle borgere har de fleste ud-
viklede samfund indført deltagelse i undervis-
ning som en »social værnepligt«. Den er ikke 
begrundet i ønsket om at opfylde elevernes 
umiddelbare behov, men overordnede, tvin-
gende krav til borgerne, der skal bevare og 
udvikle et levende demokrati.

Det er i det perspektiv derfor heller ikke 
elevens umiddelbare lyst til/behov for, der 
kan stykke en undervisning sammen. Slet ikke 
i forhold til en også ønsket social mobilitet. 
Der er masser af belæg for, at den »umiddel-
bare lyst til« vælger »forkert«. Det bekræftes 
blandt andet i bogen »Borgerlige ord efter 
revolutionen«, som Christine Antorini er med-
forfatter til.

I bogen, som er fra 1999, noteres, at »20 
procent af alle skolebørn får grundlagt en kar-
riere som tabere i folkeskolen«. Men at Christi-
ne Antorinis ideelle skole: »Nu har vi afskaffet 
den sorte skole – ubehaget ved at løse anden-
gradsligninger – vi har elimineret forskellen 
på skolen og højskolen« – og de forgangne års 
større valgfrihed for elever og lærere, netop 
var årsag til de 20 procent tabere, havde Chri-
stine Antorini tilsyneladende ikke forstået.

Heller ikke børne- og undervisningsministe-
rens forslag til ny skole tyder på en sådan for-
ståelse for en folkeskoles overordnede funktion 
og den aktuelle skoles struktur og pædagogik. 

Løfterne om: »sjovere, mere spændende« 
kan ikke bære. Og løfterne om: »mere faglig-
hed« vil gennem de: »flere valgfag« forsvinde 
som et stykke sukker i en kop te. 

Som gammel shippingelev i DFDS er det med fryd, 
jeg bemærker, at skolen skal være mere global.

Spansk må helt naturligt indgå i fremti-
dens globale skole!

Blandt andet fordi handelsstrømmen går 
(sejler) fra Asien til Sydamerikas vestkyst. 
Spansk er nøglen til store dele af Sydamerika 
– og dermed til handelsaftaler.

 Vi har snorket i for mange år med en-

gelsk, tysk og kedelige regnestykker. Og vel 
også med en opfattelse af, at erhvervslivet er 
en suspekt medspiller!

Men aldrig har verden været mere åben og 
tilgængelig (sociale medier og turistrejser). 

 Så lad os samtænke skole og fremtidens 
handelsfremstød!

Spansk vil være en fordel for danske sko-
leelever! 

Egentlig er der ikke meget nyt i skolerefor-
men. Det er stadig sådan, at folk med velbega-
vede børn tror fuldt og fast på arvelighed, og 
at folk med mindre heldigt afkom selvfølgelig 
kræver mere uddannelse til lærerne og gan-
ske anderledes faciliteter på skolerne.

Jamen de 30-37 timer i skolen er da noget nyt 
– tjah, før var børnene »parkeret« i fritidscentret,  
hvad er egentlig forskellen? Så er der kravet om 
specialuddannelse – linjefag – det er bare en 
anden måde at »kvæle« de små skoler på. 

De første fem år er opgaverne meget 
simple og kræver absolut ingen specialisering. 
Efter 5. klasse har alle de små skoler en aftale 

med en overbygningsskole om overflytning. 
Og så har børnene også nået en alder, hvor de 
bedre kan klare sig i en større skole. Som sagt 
er linjefag ganske overflødige før 6. klasse.

Man skulle umiddelbart tro, at nedlæg-
gelse af en lang række landsbyskoler ville give 
en vældig kommunal besparelse, men da der 
intet nyt indføres, er besparelsen såre be-
grænset. Det eneste, man opnår, er at få lavet 
nogle store enheder – desværre findes intet 
belæg for, at stort er bedre. 

Det afgørende er som altid lærerens og 
navnlig elevens indstilling – lyst og energi. Det 
ændrer sig ikke, fordi man laver store enheder.

spansk på skemaet

Intet nyt under Solen

lySten tIl at gå I SKole

 InspIratIon 
tIl dIn undervIsnIng 
nye bøger og undervIsnIngsmaterIaler  

læs mere på www.dpf.dk  og besøg os på vores stand I roskIlde og aarhus

PSYKOLOGI

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

roskIlde den 6.-7. marts

aarhus den 10.-11. aprIl

håndbog om matematIk I 
grundskolen
læring, undervisning og 
vejledning
Af Peter Weng og Michael Wahl 
Andersen (red.)
374 kr.

klasseledelse I praksIs 
Af Søs Rask Andresen og Nanna 
Paarup
222 kr. 

med hjernen I skole 
Af Helle Overballe Mogensen
lærervejlednIng 318 kr.
elevbog 94 kr.

lItteraturlyst og lærIng
Af Dorte Østergren-Olsen og Lene 
Herholdt Poulsen
238 kr. 

øretæver I luften                IndenI og udenpå
Af Anne Vibeke Fleischer og Rikke Mølbak 
Illustreret af Claes Movin
142 kr. pr. stk.

aktIv læsnIng og skrIvnIng I overbygnIngen
Af Birgitte Blomgren, Lene René Nielsen, Lisbeth Haahr Pedersen og 
Helle Vaabengaard
aktIvItetsmappe 1248 kr. • elevbog 100 kr. 

nyhed

nyhed

nyhed

nyhed

serIen psykologI for børn

Der kan komme dygtige og 
motiverede elever ud af at 
arbejde med AKTIV. 
� –�Folkeskolen,�30.10.�2012

En nødvendighed og et 
must have på lærerværel-
set såvel som seminarierne 
for alle nuværende og kom-
mende lærere!
� –�Sanne�Kjerstein�Madsen,
� Læsepædagogen�nr.�2/2013

„

„

Alle�priser�er�ekskl.�moms

mød forfatterne på skolemesserne

debatteret

Se mere på
www.vdgb.dk

PTV film tlf 8626 2288

Autentiske afgangsprøver og 
voteringer. 

Den pædagogiske ide  
bygger på elevernes egen 
aktive medvirken.

Før visningen forbereder  
eleverne sig på de opgaver, der 
prøves i på videoen.

Før voteringen giver eleverne 
selv karakter.

To prøver på hver DVD.

Prøvefag 9. kl.:
•	Dansk	
•	Matematik	gruppeprøve	
•	Historie
•	Tysk	
•	Fransk	
•	Samfundsfag
•	Engelsk
•	Fysik/Kemi
•	Kristendomskundskab

Ved Det Grønne Bord

NY

Folkeskolens 
afgangsprøve 
på video

Nu 
også 

online

Ved Det Grønne Bord
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rapporteret

Heidi Wisén var lærer på en specialskole på Fyn, men under en fastholdelse af en 
11-årig dreng for to et halvt år siden truede han med at ville slå hendes børn ihjel. 
Hun har været sygemeldt siden.

TeksT Helle  lauritsen

FoTo Klaus  Holsting

Heidi Wisén har arbejdet på specialskoler i 
flere år. Hun brænder for arbejdet med de 
børn, der har specielle behov, og valgte dette 
område lige efter sin læreruddannelse i 2002. 
Hun har tidligere haft et par ubehagelige ople-
velser, der har givet hende kortere sygemel-
dinger, men en dag i april 2010 har hun en 
konflikt med den 11-årige Anders. Hun og en 
kollega beslutter at fastholde drengen, fordi 
han er meget uregerlig og i færd med at split-
te nogle ting ad. Han kaster en urtepotte mod 
Heidi. Den laver hul i væggen bag hende.

Under fastholdelsen stikker Anders sine 
fingre ind i Heidis hår, og hendes kollega må 
vriste drengens hånd ud af håret. Drengen 
spytter og truer Heidi med mord og vold. 
Han truer også med at slå hendes tre børn 
ihjel. Råber: »Jeg finder dine børn og slår dem 
ihjel«.

Drengen falder til ro under fastholdelsen, 
der varer et kvarter, men Heidi har det elen-
digt bagefter. Hun bliver på skolen resten af 
dagen, men har ikke mere med børnene at 
gøre. Hun græder og gemmer sig. Når kol-

leger spørger til, hvordan hun har det, bryder 
hun sammen.

»Anders er en intelligent dreng. Han er 
også stærk, og han kender mine børn. Jeg 
oplevede ikke hans trusler som urealistiske«, 
fortæller Heidi Wisén.

Anders har i flere år dyrket kampsport og 
er meget stærk af sin alder.

»Da jeg møder Anders igen, er jeg egentlig 
ikke bange for ham. Men hvor skal jeg vende 
min vrede hen? Anders er efter min mening 
anbragt forkert på specialskolen, han skal 
udredes på Børnepsykiatrisk Afdeling. Han er 
dårligt behandlet. Det er ikke hans ansvar, og 
jeg er bekymret for ham. Men samtidig er jeg 
bekymret for mine egne tre børn. Han sagde: 
’Jeg finder dine børn og slår dem ihjel’, og 
han er rigtig stærk«, siger Heidi Wisén.

Havde syge børn med på arbejde
Når Anders kender hendes børn, er det, fordi 
personalet på den fynske specialskole altid 
bliver opfordret til at tage deres syge børn 
med på arbejde i stedet for at blive hjemme 
med dem. Så passer sekretæren eller andre 
børnene, mens deres mor eller far passer 
deres arbejde på skolen.

»Når man har sine egne børn med på 
arbejde, sker der noget i tillidsforholdet til 

eleverne. Der opstår en jalousi mellem ele-
verne og ens børn. Jeg tænker, at skolen ikke 
kan passe på mine børn. Men skolens leder 
mener, at vi er en stor familie, der brænder 
for skolen, og alle må hjælpe til«, fortæller 
Heidi Wisén.

I en tidligere sag på skolen har en ren-
gøringsassistent måttet fastholde en elev i 
halvanden time. Ifølge Heidi Wisén sker den 
slags jævnligt. Der er i det hele taget mange 
fastholdelser og mange eksploderende elever. 
På forholdsvis kort tid siger seks af hendes 
kolleger op. I alt er der 15 ansatte på skolen. 
Mange af dem har hverken pædagogisk eller 

»Jeg finder dine børn  
og slår dem ihjel«

Posttraumatisk  
stresssyndrom (Ptsd)
En fysisk og psykisk tilstand, man kan risikere at 
udvikle, når man har været udsat for voldsomme 
hændelser såsom en alvorlig ulykke, tortur, krig, 
dødstrusler eller overfald. Man kan have tendens 
til at fare sammen, let blive irritabel, have kon-
centrationsbesvær, hukommelsesbesvær og pro-
blemer med at sove. PTSD kan også ændre folks 
personlighed.
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lærerfaglig uddannelse. I en periode er Heidi 
den eneste læreruddannede.

Sagsbehandleren i kredsen bekræfter, at 
seks ansatte forlod skolen på kort tid. Tidli-
gere havde skolen overenskomst med DLF, 
men den bliver opsagt i 2011. Forinden har 
Heidi Wiséns lønforhold været igennem en 
retsmægling. Hun har nemlig ikke fået den 
løn, hun skulle have. Hendes arbejdstid og 
ferieregnskab er også forkert. Tingene roder 
på skolen.

Bilen vil ikke køre hen til skolen
Heidi er nogle dage efter med til endnu en 
voldsom fastholdelse af Anders. Her hjælper 
hun en kollega med at fastholde ham. Anders 
sparker Heidi i hovedet tre gange under 
fastholdelsen.

Efter den episode har Heidi et tredages-
kursus. Da hun skal tilbage til skolen, kan hun 
ikke.

»Jeg gennemfører mit kursus. Jeg tror selv, 
at jeg kan det hele, men det kan jeg ikke. Jeg 
har ikke fået nogen hjælp. Jeg kører mine 
børn i skole den dag, men bagefter sidder 
jeg i bilen på en gudsforladt markvej. Jeg kan 
ikke få bilen til at køre ud til skolen. Jeg kører 
rundt i tre kvarter. Så ringer jeg til lederen 
og siger, at jeg ikke kommer mere«, fortæller 
Heidi Wisén.

Hendes læge langtidssygemelder hende. 
»Det er ikke i orden over for Anders, og 

det er ikke i orden over for mig. Jeg føler, at 
jeg ikke kan passe på mig selv og på mine 
børn. Jeg kunne heller ikke passe på Anders, 
det var jo tydeligt. Jeg sad derhjemme, kunne 
ikke sove, fik sovemedicin og antidepressiv 
medicin«.

Hun har mareridt om natten, farer sam-
men ved stærke lyde, har trykken for brystet, 
ondt i maven og mangler energi.

Men først da skolen fyrer hende på grund 
af langt sygefravær, går hun til lærerkredsen.

en lille død
Heidi Wisén kan ikke huske sagsforløbet i 
detaljer. Under interviewet til denne artikel 
må hun indimellem lede efter nogle ord og 
søger hjælp hos sin kæreste og sin sagsbe-
handler i DLF. Hun bliver træt og forvirret. 
Da Folkeskolens fotograf tjekker sin blitz, farer 
hun sammen og trykker sig ind til kæresten.

Hun har PTSD. Posttraumatisk stress-
syndrom. Det betyder, at hun har taget varig 
skade af det, hun har været ude for. 

Ankestyrelsen har anerkendt hendes 
arbejdsskade med et midlertidigt erhvervs-
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»Der er mange faser i et 
posttraumatisk stressfor-
løb. Man tager afsked med 
den, man var. Jeg var glad 
for at være den, jeg var. 
Det her er faktisk en lille 
død. Tidligere var jeg god 
til at få relationer til bør-
nene og til at få deres tillid. 
Jeg elskede mit arbejde 
med de unger«, fortæller 
Heidi Wisén.
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evnetab på 35 procent og en psykisk men-
skade på 20 procent.

»Det er meget højt. Det ser vi faktisk min-
dre end én gang om året i DLF«, siger sagsbe-
handler Majken Tingstrøm.

Den endelige afgørelse om erhvervsevne-
tabet kommer først, når det er afklaret, i hvil-
ket omfang Heidi magter at arbejde igen.

Dengang hendes lønsag var til retsmæg-
ling, var hun ikke selv til stede. Det havde 
hun det simpelt hen for dårligt til. 

»Der er mange faser i et posttraumatisk 
stressforløb. Man tager afsked med den, man 
var. Jeg var glad for at være den, jeg var. Det 
her er faktisk en lille død. Jeg har ikke læn-
gere de kvaliteter, jeg havde. Det er en stor 
sorg. Tidligere var jeg god til at få relationer 
til børnene og til at få deres tillid. Jeg elskede 
mit arbejde med de unger«, understreger 
Heidi Wisén.

»Nu er jeg træt, sover meget, har skyldfø-
lelser og selvbebrejdelser. Jeg tænker: Hvad 
hvis jeg aldrig mere kan arbejde? Hvis jeg 
ikke er den, jeg var, hvem er jeg så? Det er 
svært at acceptere, at det ikke lige går over. 
Og jeg kan ikke tillade mig at få det dårligere, 
for så kan jeg ikke passe mine egne tre børn«.

Hun er røget ud af dagpengesystemet og 
er nu på kontanthjælp. Desuden får hun pen-
ge fra sin pensionsordning og en midlertidig 
erstatning for arbejdsskaden. Den endelige 
erstatning er ikke fastsat endnu.

Kollega vidner
Hun arbejdede to et halvt år på skolen. Ledel-
sen har aldrig accepteret, at episoden med 

Anders fandt sted, fordi der ikke var skrevet 
indberetning af fastholdelsen. Hele Heidis sag 
er kun blevet til noget, fordi de to kolleger, der 
var med i fastholdelserne, har vidnet i sagen. 

I en psykologudtalelse om Heidi Wisén 
står, at hun har PTSD, at hun er støjoverføl-
som og farer sammen ved pludselige lyde. 
»Heidi kan for eksempel ikke sidde med 
ryggen til en dør uden at få et mindre angst-
anfald, hvis døren pludseligt og støjende 
åbnes«, skriver en psykolog i 2011.

»Hvis jeg for nogle år siden havde mødt 
en med PTSD, så havde jeg været fordoms-
fuld. Det er meget svært at forstå, men når 
man har PTSD, har man for længst passeret 
grænsen for at kunne tage sig sammen«, siger 
Heidi Wisén.

På Arbejdsmedicinsk Klinik skriver psykia-
teren, at Heidi i sit arbejdsforhold har været 
udsat for følelsesmæssigt høje krav og ople-
vede et stort arbejdspres. »Belastningerne 
blev ikke i tilstrækkeligt omfang opvejet af 
forebyggende tiltag«. Desuden skriver psykia-
teren, at personalet ikke kunne holde pauser 
uden børn, der var derfor ikke mulighed for 
faglig sparring. Samtidig var der konstant nye 
kolleger på skolen på grund af stor omsæt-
ning af personale.

Fastholdelse indberettes ikke
Der blev ikke skrevet en arbejdsskadeanmel-
delse om vold og trusler dengang med fast-
holdelsen af Anders. Selv om Heidi nævner 
det for ledelsen. 

Heidi Wisén fortæller, at mange af ele-
verne er udadreagerende, nogle er hjerne-
skadede, har tilknytningsforstyrrelser og 
trivselsproblemer. 

»Jeg synes slet ikke, at vi er gode nok på 
skolen til Anders. Han har det rigtig skidt. I 
en fastholdelse handler det om at få eleven 
ned at ligge hurtigt. Når eleven ligger ned, 
falder roen hurtigere på. Og hvis man har 
for mange fastholdelser på en elev, skal man 
gøre noget andet. Så skal man have en anden 
pædagogik«.

Fastholdelser skal indberettes på skolen. 
Det bliver denne ikke. Der bliver heller ikke 
skrevet en anmeldelse om vold og trusler lige 

straks. Det sker først, da Heidi henvender sig 
til lærerkredsen, efter at hun er blevet varslet 
afskediget.

sikkerheden skal være i orden
»Jeg har arbejdet med bøvlede børn i flere 
år, men på min tidligere arbejdsplads – en 
anden fynsk specialskole – stod man aldrig 
alene. Det var et fællesskab at få børnene 
til at fungere bedst muligt. Vi kommer ikke 
uden om disse job, men det er vigtigt, at man 
har styr på sikkerheden på specialskolerne«, 
understreger Heidi Wisén.

»Der skal være fokus på den mentale sik-
kerhed på arbejdet. Som lærer på en special-
skole ved man godt, at man arbejder med en 
vis risikofaktor. Børnene skal have den hjælp, 
de skal have, men de voksne skal jo ikke gå til 
grunde i sådan et job«.

Hun fortæller, at på hendes tidligere ar-
bejdsplads var der altid mulighed for, at man 
kunne sparre kort med en kollega i et tilstø-
dende lokale. Desuden var strukturen sådan, 
at der var faste procedurer for, hvad man 
gjorde, hvis en kollega havde oplevet noget 
ubehageligt. Der var ugentlige teammøder, 
hvor man kunne læsse af over for kolleger, 
der var fast supervision, og man fik krisepsy-
kologisk hjælp inden for 24 timer, hvis man 
havde en ubehagelig oplevelse på arbejdet. 

»Det gjorde en kæmpe forskel«. 
hl@dlf.org

Anders er et opdigtet navn. 

rapporteret

»Hvor skal jeg vende min vrede hen? Anders er efter min 
mening anbragt forkert på specialskolen, han skal udredes 
på Børnepsykiatrisk Afdeling. Det er ikke hans ansvar, og 
jeg er bekymret for ham. Samtidig er jeg bekymret for mine 
egne tre børn«, siger Heidi Wisén, der bliver støttet af kæ-
resten Carsten Højgaard.

om arbejdsskaden
Ledelsen på skolen benægtede, at hændelsen hav-
de fundet sted, fordi der ikke findes noget skriftligt 
på den. Men to af Heidis tidligere kolleger har be-
skrevet fastholdelsen og har skrevet vidneudsagn. 
Det er årsagen til, at arbejdsskadesagen kunne 
blive til noget. Den blev anmeldt trekvart år efter 
episoderne med trusler og vold, så man nåede det 
inden udløbsfristen, der er et år på arbejdsskader. 
Sagen blev først afvist i Arbejdsskadestyrelsen, 
men blev senere anerkendt som en arbejdsskade i 
Ankestyrelsen. Heidi Wisén blev tilkendt et aktuelt 
tab af erhvervsevne på 35 procent og varigt men 
på 20 procent. Hun er stadig sygemeldt og ved 
ikke, om hun bliver i stand til at arbejde igen. 
Ankestyrelsen skriver, at man vurderer, at hæn-
delsen er årsag til Heidis psykiske belastningsre-
aktion, og at man har lagt vægt på, at drengen var 
stærk, og at han kendte hendes børn. Ankestyrel-
sen vurderer, at hun med rette har følt sig truet af 
elevens adfærd.

2013

GRATIS! Tirsdag d. 11. juni: 
Kris Herman, Peter Sommer, Kandis, 
Big Fat Snake og “Den Store 
8660-Aften” med Carma, Esther 
Brohus & Railroad Bluesbreakers mv.
Tirsdagens koncerter er der fri 
adgang til, hvis du har købt billet til 
festivalen. 
Onsdag d. 12. juni: Skole- 
og bb. bands, Infernal, Kandis, 
Alphabeat, Lilholt med gæster, Lis 
Sørensen, Dunè, Michael Kratz & His 
Lonely Soldiers, Johnson, Bryan 
Adams tribute, Torben Lenager 
band, Kim & Hallo, Esben, Just 
trio, Sand & Harbo, Nalle & His 
Crazy Ivans, Byens Hotel
Torsdag d. 13. juni: Nephew, 
Birthe Kjær, Medina, Anne Dorthe 
& Maria (Pigerne fra "Tøsedrengene"), 
Nabiha, The Floor Is Made Of Lava, 
Kirkekoncert med Steve Cameron, Rasmus 
Walter, Djämes Brown, Spinning Wheels, 
Rosenville & Frontseat, Flashback '80, Tamra Rosanes, 
Tom Donovan, Bibi & Sniff trio
Ret til ændringer forbeholdes

Priser 2013
1-dagsbilletter (onsd eller torsd): 385 kr.

2-dagsbillet (onsd og torsd): 625 kr.
Camping: 35 kr./nat

Morgenmad: 50 kr. – Indendørs overnatning: 50 kr./nat 

OBS! OBS! Du kan købe billetter på 2 måder:
1. Vi sælger billetter alle hverdage via us@solundfestivalen.dk 

(skriv navn og tel. nr. og vi ringer dig op)
2. Det store billetsalgsdag afvikles mandag den 4. marts klokken 09.00 

på telefon 86 52 55 66

NYT! NYT! Ikke solgte billetter sælges ved indgangen.

Spørgsmål vedr. din bestilling kan KUN!! ské på telefon 86 52 55 66, (svarer døgnet rundt). 
Vi udsender fortrykte girokort.

Tjek billetstatus på www.solundfestivalen.dk eller ring 21 36 14 62 på dagene.
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Det plejer at være nærmest umuligt at fast-
holde Anders Bondo til et interview tæt op 
ad overenskomstdeadline. Men i begyndelsen 
af februar var han rolig, udsovet og havde en 
nærmest blank kalender: 

»Det er overraskende. Det er tegn på, at 
der ikke er ordentlig gang i forhandlingerne«, 
sagde en rolig Anders Bondo Christensen. 

To dage efter faldt de generelle aftaler på 
plads på det statslige område, og når dette 
blad læses, er det efter alt at dømme slut med 
nattesøvn for Anders Bondo. Han står i spid-
sen for forhandlingerne for 515.000 ansatte i 
regioner og kommuner. Selv om forhandlin-
gerne i staten, regionerne og kommunerne 

burde foregå uafhængigt af hinanden, er de 
tættere forbundet, end Anders Bondo synes 
er godt. 

»Lærernes arbejdstidsaftale er hovedte-
maet for det her. Lige meget hvilket bord man 
sidder ved, bliver der stort set ikke snakket 
om andet«, siger Anders Bondo og understre-
ger: »Vi har jo ikke rejst krav om arbejdstid, 
fordi vi stort set har en velfungerende ar-
bejdstidsaftale. Der ligger en ny evaluering af 
aftalen, som fortæller, at den har skabt udvik-
ling i skolen. Den har skabt nyt ledelsesrum. 
Alle har udtrykt stor tilfredshed. Kommune 

rapporteret

DLF-formand Anders 
Bondo stiller spørgsmål 

til KL om, hvordan de 
forestiller sig lærernes ar-

bejdsdag, men får ingen 
svar. Men gymnasielæ-

rernes nye aftale har ikke 
gjort folkeskolelærernes 

situation lysere, erkender 
Anders Bondo.

TeksT Maria Becher Trier  
hanne BirgiTTe Jørgensen

foTo  Bo Tornvig

KL må komme med et  
konkret bud på en  
ny arbejdstidsaftale

Bondo:

»Tænk hvis en privat virksomhed gik ud og tegnede sådan 
et billede af sine ansatte, som KL gør af lærerne. Det er 
ikke den måde, man skaber begejstring og engagement på, 
midt i en tid hvor der i øvrigt bliver skåret ned, og lærerne 
bliver pålagt at løse en stor inklusionsopgave«, siger DLF-
formand Anders Bondo.
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efter kommune indgår begejstrede nye afta-
ler. Men samtidig lægger KL den nuværende 
aftale for had og benytter enhver lejlighed til 
at sige, at det er en forfærdelig aftale. Derfor 
må udspillet til en ny aftale ligge hos KL«. 

ingen svar fra KL
Lærernes forhandlere har igen og igen stillet 
spørgsmål til KL’s vision for en arbejdstidsaf-
tale. Men det er ikke lykkedes at få svar. Kom-
munernes topforhandler Michael Ziegler har 
til Folkeskolen sagt, at lærerne slet ikke skal 
have en arbejdstidsaftale, og på hjemmesiden 
meretidsammen.dk, som KL har oprettet om 
lærernes arbejdstid, står: »KL ønsker ikke, 
at arbejdstidsreglerne skal regulere, hvad ar-
bejdstiden anvendes til. Arbejdstidsreglerne 
skal til gengæld blot sætte den ydre ramme 
om arbejdstiden og for eksempel definere 
den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. 

Nøjagtig som det er tilfældet for alle andre 
medarbejdergrupper«.

Men Anders Bondo har i forhandlingerne 
ikke kunnet få svar på, om KL’s drøm om en 
aftale vil definere en ugentlig arbejdstid eller 
en årsnorm, som det er tilfældet i dag. Han 
slår fast, at lærerne får en arbejdstidsaftale 
ligegyldigt hvad.

»Alle har en arbejdstidsaftale. Der skal være 
normer. Der skal stå, hvad der sker ved over-
arbejde. Derfor er det højst besynderligt, at vi 
ikke kan få svar på de spørgsmål, vi stiller«.

aftale bruges til planlægning
I lærerformandens øjne er den store udfor-
dring, at en ny aftale ikke bare skal danne 
ramme om den enkelte lærers arbejde. Den 
skal også bruges til at planlægge skoleåret.

»Når man ser på sygeplejerskernes aftale, 
er det helt tydeligt, at det er et område, der 
er præget af døgnvagter. Vi har det helt spe-
cielle på skoleområdet, at skolelederen skal 
planlægge hele skoleåret i maj måned. Det er 
ikke på grund af vores aftale. Det er, fordi der 
er 700 elever på skolen, og deres undervis-
ning skal altså fordeles ud mellem lærerne. 
Derfor er det vigtigt at have en aftale, som 
kan være et redskab for skolelederen til ubu-
reaukratisk at planlægge skoleåret. Det er det, 
den nuværende arbejdstidsaftale, A08, kan. 
Den vil KL ikke have, så de må forklare os, 
hvordan man så kan udarbejde et hensigts-
mæssigt redskab«, siger Anders Bondo og 
tilføjer, at han er helt klar på at indgå en ny 
type arbejdstidsaftale. 

»Den nuværende aftale er ikke hellig for 
mig. Hvis man kan indgå en mindst lige så 
god aftale, så for min skyld ingen alarm. 
Men det kræver, at vi får et bud på, hvordan 
det gøres. Og svaret er ikke, at den enkelte 
skoleleder skal sidde og forholde sig til den 
enkelte lærers forberedelsestid til hvert ene-
ste fag, for det er altså en fuldstændig håbløs 
opgave«.

Endnu er det ikke lykkedes DLF at få et 
eneste stykke papir ud fra KL, hvor det be-
skrives, hvordan man forestiller sig, at en ny 
aftale skal se ud.

reform skal finansieres  
af lærerarbejdstid
Kort før overenskomstforhandlingerne 
blev skudt i gang, fremlagde regeringen et 
ambitiøst bud på en folkeskolereform, der ho-
vedsageligt skal finansieres af, at lærerne skal 
undervise mere. KL var til møder med folk 
fra Finansministeriet og Undervisningsmini-

steriet i forløbet op til regeringens reformud-
spil og overenskomstforhandlingernes start. 
Danmarks Lærerforening forsøgte forgæves at 
få indsigt i møderne. Anders Bondo mener, at 
lærernes arbejdstidsaftale også var på bordet 
på disse forhandlinger, uden at DLF var 
inviteret med.

»Det er altså ikke fremmende for at kunne 
indgå en aftale, som begge parter synes er 
god, når en af parterne ikke har mulighed for 
at være med«.

ny arbejdstid fra næste skoleår 
Lærerne i Randers, i Herlev og på Frederiks-
berg og i flere andre kommuner har netop 
fået fornyet deres arbejdstidsaftale, så de er 
klar til planlægningen af næste skoleår. Men 
det er langtfra sikkert, at de nye lokale aftaler 
nogensinde bliver en realitet. 

KL har opsagt den centrale aftale, der dan-
ner grundlag for de lokale aftaler fra 1. april 
2013. Hvis parterne ikke bliver enige om en 
ny aftale, kører A08-aftalen videre, medmin-
dre den ene af parterne frigør sig fra aftalen 
ved at gå i konflikt.

»Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har svært 
ved at se forløbet for mig«, siger Ander Bondo 
og lægger vægt på, at DLF ikke ønsker at 
sende lærerne i strejke.

»Vi ser ingen perspektiver i en konflikt. 
Man kan ikke konflikte sig til en bedre ar-
bejdstidsaftale. En god aftale indgår man ved 
at sætte sig ned og finde ud af, hvilken ledel-
sesrolle, lærerrolle og hvilket planlægnings-
redskab vi har brug for til skolen. Jeg tror ikke 
på, at man får en god aftale ved at slå hinan-
den så hårdt i hovedet«.

Selv om KL vælger at lockoute lærerne 
fra skolerne, kører aftalen videre til som-
merferien. KL har skrevet til skolelederne, at 
A08-aftalerne også kører videre næste år, og 
at en ny aftale dermed først vil gælde fra 2014 

KL må komme med et  
konkret bud på en  
ny arbejdstidsaftale

I tIlfælde  
af konflIkt
Ingen ved, om lærerne skal i konflikt. Men DLF 
forbereder sig på, at det kan ske. En konflikt 
forventes tidligst at træde i kraft 1. april, men 
der er mange faktorer, der gør, at den kan 
udsættes. Både KL og lærernes organisationer 
kan varsle konflikt. Konflikten skal varsles, 
28 dage før den begynder. Derudover kan 
Forligsinstitutionen udskyde en konflikt to 
gange 14 dage. Tjenestemandsansatte lærere 
kan dog ikke blive omfattet af en konflikt. KL 
kan vælge at lockoute nogle lærere eller alle 
lærere. Lærernes organisation kan på samme 
måde vælge at gennemføre punktvise strejker 
eller sende alle lærere i strejke. Lærere, der 
ender i konflikt, vil ikke få løn i perioden, men 
får udbetalt konfliktstøtte, som indtil nu har 
været beregnet ud fra nettoindtægten. Derfor 
er det en god idé at gemme sine lønsedler fra 
de sidste tre måneder. 

Anders Bondo Christensen er – ud over at være for-
mand for Danmarks Lærerforening – også formand for 
Lærernes Centralorganisation, den forhandlingsberet-
tigede organisation for blandt andre folkeskole- og 
friskolelærere. Derudover har han siden 2007 stået i 
spidsen for den fælles forhandlingsorganisation for de 
kommunalt ansatte, KTO (Kommunale Tjenestemænd 
og Overenskomstansatte). Hans modpart i forhandlin-
gerne er formand for KL’s løn- og personaleudvalg Mi-
chael Ziegler, konservativ borgmester i Høje-Taastrup.

de forhandler
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– samme år, som regeringen ønsker, at den 
nye folkeskolereform skal implementeres. 
Men sådan ser Anders Bondo Christensen 
ikke på det. 

»KL siger, at en ny aftale først gælder fra 
2014. Ja, hvis vi kan blive enige om det. Men 
hvis vi ikke får noget at skulle have sagt, så 
gælder en ny aftale fra august 2013. Da vi 
fik A08, skulle den forhandles i den enkelte 
kommune, derfor blev der nødt til at være 
et år til lokale forhandlinger. Men sådan er 
det ikke i den situation, vi står i nu. Hvis den 
aftale, KL vil have, er så enkel, så kan skole-
lederen vel også finde ud af det nu«.

Lærerne er på skolen
Men hvor langt er Danmarks Lærerforening 
klar til at gå for at imødekomme nogle af 
KL’s krav? Er fuld tilstedeværelse på skolen 
eksempelvis noget, som kan forenes med et 
lærerliv?

»Lige nu står vi fuldstændig på bar bund. 
Vi burde prøve KL’s tanker af på nogle sko-
ler, inden vi kaster os ud i det på alle skoler. 
Vi skal i hvert fald have en beskrivelse af, 
hvad de vil. Vi ved ikke, om de ønsker, at 
lærerne er 37 timer på skolen hver uge. Det 
er sådanne banale ting, vi mangler svar på«, 
siger Anders Bondo og åbner op for, at DLF 
gerne vil forhandle tilstedeværelse.

»Vi er ikke afvisende over for at indgå en 
aftale, hvor man lægger mere tilstedeværelse 
på skolerne. Vi har et krav om, at der skal 
skabes bedre rammer for, at opgaverne kan 
løses på skolen. Der er nogle, der har ønsket 
at tegne et billede af, at lærerne går klokken 
14.00. Sådan er virkeligheden ikke. Langt de 
fleste lærere er på skolen. Hvis man skaber 
bedre rammer for, at man kan løse opga-
verne på skolen, så er jeg sikker på, at flere 
bliver på skolen«.

Lederen bør ikke afgøre forberedelsen
Et andet af KL’s ønsker er differentieret for-
beredelsestid – står det til KL, er det lederen, 
der i samarbejde med læreren afgør, hvor 
meget forberedelse den enkelte har brug for. 
Men det kan Anders Bondo slet ikke se for sig.

»Det skal lederen ikke. Jeg er selv fysik-
lærer og har haft mange gode ledere. Men 
der er da ingen af dem, der ved, hvor meget 
forberedelse jeg skal bruge i 7. klasse«, siger 
Anders Bondo. Han mener, at DLF netop 
med den nuværende aftale er gået med til en 
aftale, som ikke er millimeterretfærdig for 
den enkelte lærer, men som er det nærme-
ste, man kan komme.

»Dermed hjælper vi skolelederen med at 
tage et ansvar. Der er mange ting, der skal 
tænkes med, hvis lederen skal aftale det med 
den enkelte lærer. Der skal tænkes på, hvor 
mange elever der er i klassen, hvilke fag, hvil-
ken type af elever, hvor mange tosprogede ele-
ver – det er simpelthen håbløst for lederen«. 

Frygter for skolens fremtid
Anders Bondo frygter, at KL med regeringens 
hjælp kommer igennem med, at indholdet af 
lærernes arbejdstid ikke skal reguleres. 

»Det er ikke til at vide, hvad der vil ske. 
Op til aftalen 2008 brugte vi flere år på at 
drøfte, hvordan vi kunne skabe en ramme, 
som understøtter den skole, vi gerne vil 
have. Evalueringerne viser, at vi ramte plet. 
Vi fik større engagement blandt lærerne. Vi 
fik det ansvar, som følger med større frihed«. 

»Hvis KL får held til at fjerne alle aftaler 
og lade det være op til den enkelte leder og 
lærer at finde ud af, hvor meget tid man skal 
bruge til opgaverne, og samtidig finansiere 
en reform, der koster tre milliarder kroner 
gennem overenskomsten, så må lærerne 
begynde at registrere deres arbejdstid igen 
for at sikre, at det ikke løber løbsk – og det 
vil være et tilbageskridt for den danske folke-
skole«.  
mbt@dlf.org/hjo@dlf.org

rapporteret

Tilmeld din klasse og læs mere på www.Tivoli.dk/skoler

Hvad sker der med din puls, når du suser 63 meter 
ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det samme på vej 
op i Ballongyngen, som du vejer på vej ned? Hvor 
hurtigt svømmer fiskene og hvor meget energi 
bruger forlystelserne?

Dét og meget andet skal dine elever udforske, måle 
sig til og gøre rede for til Faglige Dage i Tivoli. 
Opgaverne lever op til Undervisningsministeriets 
Fælles Mål. Faglige Dage i Tivoli bliver til i  
samarbejde med Skoletjenesten.

Faglige Dage i Tivoli giver sTejl læringskurve hos Dine elever

pris 50 kr. pr. elev inkl. enTré og Turpas

4.-6. klasser: 6/5-31/5 2013  ·  7.-10. klasser og gymnasier: 26/8-20/9 2013

Læringskurve på

nYHeD i 2013: 
moDtag
unDervisning af
skoLetjenesten
i tivoLi HeLe
sæsonen

5g
•     Blev indgået i forbindelse med overenskomstfor-

handlingerne 2008. Aftalen bliver forhandlet i 
kommunerne. Arbejdstidsaftalen deler lærernes 
arbejde op i undervisning, opgaver i tilknytning til 
undervisningen og andre opgaver. Målet med af-
talen er at give lærere og børnehaveklasseledere 
ansvar for at løse den samlede undervisnings-
opgave og flytte ledelsens fokus fra optælling og 
administration til indholdet af undervisningen. 

•     Aftalen forpligter de enkelte kredse og kommuner 
til at fastsætte et årligt maksimalt undervis-
nings-timetal per fuldtidsansat lærer per skoleår 
og aftale en omregningsfaktor for opgaver i til-
knytning til undervisningen. 

•     Lige nu arbejder lærerne i 78 kommuner efter 
en A08-aftale. Herudover har syv kommuner 
såkaldte KTO-aftaler, der er aftaler efter samme 
principper som A08. 

•     Læs også aktualiseret om  
a08-evalueringen på side 8.

a08-aftalen
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God tid med  
to lærere i lokalet
siden oktober har trine Jønsson været ekstralærer i Birgitte 
Hansens dansk- og natur/teknik-timer for sjette årgang på 
frederiksberg skole i sorø. ordningen giver mere ro og bedre 
plads til alle elever. frederiksberg skole er med i ministeriet for 
Børn og Undervisnings forsøg med tolærerordninger.
læs mere om forsøget i sorø kommune de følgende sider.

foto Jennifer  Jensen / tekst Jakob  Dall

L i n j e f a g
trine Jønsson er linjefags-

uddannet i natur/teknik, så hun 
overtager indimellem Birgitte 

Hansens undervisning  
i faget.
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O m h y g g e L i g t
Birgitte Hansen nyder at kunne 

give eleverne en grundigere 
hjælp, fordi den anden lærer har 

styr på de øvrige elever.

tolærerordninger  
bliver testet

Pedersborg skole og frederiksberg 
skole i sorø kommune er med til at 

teste effekten af en ekstra lærer eller 
ikke-læreruddannet i klasselokalet.

f O r t i d s L e v n
Gardinerne har overlevet utallige 
hold elever. de har fået lov til at 

blive hængende, indtil skolen 
snart skal flytte til  

nye bygninger.
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rapporteret

Tre elever sidder bøjet ind over bordet, som 
er ved at flyde over med arbejdspapirer, 
paprør, golfbolde og sammenkrøllede udkast. 
Blyanten farer langs linealen for at sikre, at 
logbogens skitse over konstruktionen bliver 
så præcis som muligt. Georg Gearløs-attitu-
den er fundet frem, mens der bliver peget, 
forklaret, argumenteret og tegnet op på ny. 
6.-klasserne på Frederiksberg Skole i Sorø 
deltager i årets Naturfagsmaraton, og denne 
gruppe arbejder på at skabe noget, der på ef-
fektiv vis kan adskille og optælle golfbolde fra 
glaskugler og bordtennisbolde. 

I lokalet arbejder små grupper med hver 
deres konstruktion. Der bliver tænkt, så det 
knager, men der er samtidig fart over feltet, 
for sidste år klarede klassen sig godt i konkur-
rencen – og den succes sætter eleverne natur-
ligvis en ære i at gentage i år. Heldigvis bliver 
de mange og ivrige spørgsmål hurtigt grebet, 
for klassen har en ekstra lærer til rådighed. 
Klasselærer Birgitte Hansen er glad for at 
have ekstralærer Trine Jønsson med i dagens 
natur/teknik-undervisning.

»Det gør en enorm forskel, at Trine er 
med. Forsøget omhandler dansk, matematik 
og elevernes trivsel. Nu hvor vi deltager i Na-
turfagsmaraton, har eleverne brug for en del 

T o l æ r e r f o r s ø g  
g i v e r  p l a d s  T i l  a T  v æ r e  l æ r e r

Siden oktober har 6.-klas-
serne i 18 kommuner været med 
i et forsøg med tolærerordninger i 
folkeskolen. Det giver mere ro, et 
socialt løft og bedre plads til at 
være lærer, mener lærerne på to af 
forsøgsskolerne, Pedersborg Sko-
le og Frederiksberg Skole i Sorø 
Kommune.

TeksT Jennifer JenSen

foTo  Jakob Dall

Mens eleverne i 6. klasse på Pedersborg Skole løser opgaver på 
differentieret niveau, går både lærer Jonna Borglykke og pædagog-
medhjælper Kamilla Winther rundt og hjælper. Det giver en god ro, 
at eleverne ved, at hjælpen hurtigt kommer.
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hjælp, som samtidig er lidt tidsomfattende, og 
derfor er Trine med i faget. Normalt kan ele-
verne godt blive utålmodige, men nu ved de, 
at hjælpen kommer hurtigere, fordi vi er to. 
Det har givet langt mere ro til eleverne«, siger 
Birgitte Hansen.

eleverne bliver mødt på deres niveau
Sjette årgang på Frederiksberg Skole i Sorø er 
blevet udpeget til Ministeriet for Børn og Un-
dervisnings forsøg med to lærere i undervis-
ningen. Skolen ansatte ved forsøgets start to 
lærere, som deler ekstralærerfunktionen på 
årgangens tre klasser imellem sig. Trine Jøns-
son er med i forsøget 11 lektioner om ugen i 
dansk og natur/teknik. 

Birgitte Hansen synes, det er rigtig godt 
med et par ekstra øjne, som kan være med til 
at observere og spotte eventuelle problemer 
blandt eleverne. Og hun ser især en fordel i 
forhold til differentieret undervisning.

»Det er meget nemmere at differentiere 

undervisningen, fordi der pludselig er god 
plads til at lytte til den enkelte elev og sætte 
fokus på forskellige niveauer – for eksempel 
ved at Trine tager en gruppe med ind i et 
andet lokale, mens jeg har resten af klassen. 
Man kan tydeligt mærke på eleverne, at de 
er blevet mere engagerede, fordi de føler sig 
bedre set. Det får dem til at rykke sig, særligt 
i læsning«, siger hun.

Vigtigt at det er en lærer
Birgitte Hansen tror på, at det har en stor 
betydning, at det er en ekstra læreruddan-
net, som er med i undervisningen. Det giver 
en god mulighed for at observere hinandens 
undervisning og dermed udvikle den. Hun 
sætter stor pris på muligheden for at samar-
bejde så tæt og sparre med en fagkollega og 
har svært ved at forestille sig undervisningen 
næste år, hvor forsøget er ovre. Trine Jønsson 
er ligeledes meget glad for ordningen.

Cirka 230 skoler fordelt på 18 kommuner skal med 
forsøget afdække effekten af enten to lærere eller en 
lærer og en resurseperson i undervisningen. En del af 
skolerne er dog kontrolskoler, som fortsætter normal 
undervisning med én lærer i klassen.
Bag forsøget står Ministeriet for Børn og Undervisning. 
Resultaterne forventes offentliggjort i slutningen af 2013.

forsøg med  
tolærerordninger
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»Jeg er nyuddannet, så for mig er det også 
en rigtig god mulighed for at komme ind i 
skolevirkeligheden på en god måde. Jeg kan 
observere de erfarne læreres måde at undervise 
på og få et stort ansvar i klassen, mens der sam-
tidig er god plads til at arbejde i dybden med 
eleverne. Det er meget spændende«, siger hun.

en pædagogisk tilgang
På Pedersborg Skole nogle kilometer derfra 
bryder rullende blyanter sagte lokalets ro, 
idet en elev fraværende vipper sit penalhus 
fra side til side. Koncentrationsrynken i 
panden er på plads, mens ordene forsøger 
at finde sig til rette i danskhæftets opgaver. 
Når en hånd spørgelystent stryger i vejret, er 
hjælpen hurtigt på vej – men det er tilfældigt, 
om det er lærer Jonna Borglykke eller pæda-
gogmedhjælper Kamilla Winther, der står klar 
til at drive tvivlen på flugt.

»Det gør en kæmpe forskel, at Kamilla er 
her«, fortæller Jonna Borglykke. »Hun er rig-
tig dygtig til at observere og har en god social 
relation til eleverne, fordi de ser hende som 
en anden type voksen end mig. Hun er virke-
lig god til at gå i dybden i forhold til elevernes 
sociale samspil og eventuelle problemer«.

Pedersborg Skole er blevet udvalgt til at teste 
den model, hvor en resurseperson skal indgå i 
undervisningen. Det eneste krav i forsøget er, at 
det ikke er en færdiguddannet lærer. For at få 
så nuancerede resultater som muligt har sjette 
årgangs tre spor tre forskellige resursepersoner 
– en pædagogmedhjælper, en lærerstuderende 
og skolens pædagoguddannede AKT-medarbej-
der (adfærd, kontakt, trivsel). 

Uroen er væk
Kamilla Winther har været pædagogmedhjæl-
per i skolens fritidsordning de sidste syv år, 

men indgår nu i Jonna Borglykkes klasse i 15 
ugentlige lektioner i dansk, matematik, histo-
rie, klassens tid og lidt engelsk. Da Kamilla 
Winther kom ind i klassen ved forsøgets start, 
var der en del småsnakkende uro i under-
visningen, men det har hun været med til at 
rette op på.

»Det har altid været en god klasse, men 
der var startet en vane med, at alt skulle 
kommenteres i undervisningen. Da Kamilla 
startede, kiggede hun på, hvem der skabte 
uroen og hvordan. Det har givet en meget 
mere positiv tilgang til at få ændret adfærden 
i klassen, fordi hun har kunnet stille så skarpt 
på, hvor vi skulle sætte ind og hvordan«, siger 
Jonna Borglykke. 

Alene Kamilla Winthers tilstedeværelse i 
klassen er også med til at skabe ro. Når den 
ene hjælper en elev, har den anden overblik-
ket og kan tysse, hvis der er behov for det. 
Det giver en mere koncentreret hjælp til ele-
verne, fordi der ikke er afbrydelser.

»Når Jonna underviser, står jeg ofte nede 
bag klassen og kan lægge en hånd på en 
elevs skulder, hvis vedkommende skaber uro. 
Eleverne virker også selv rigtig glade for ar-
bejdsroen. Og de er generelt rigtig tålmodige, 

fordi de ved, at vi hurtigt kommer rundt og 
hjælper dem«, siger Kamilla Winther.

Plads til lærerrollen
Jonna Borglykke og Kamilla Winther er enige 
om, at forsøget med at have en resurseper-
son med i undervisningen er en succes. De 
mener, at modellen med fordel ville kunne 
bruges på andre trin også.

»Det giver overskud til en masse ting – for 
eksempel en bedre mulighed for differentie-
ret undervisning, fordi Kamilla sagtens kan 
hjælpe resten af klassen, mens jeg tager et 
hold af enten stærke eller svage elever ud 
af klassen. I forhold til forældresamtaler er 
det også et kæmpe plus, at vi kan tale ud 
fra to forskellige fagligheder, for vi ser mere 
det hele barn nu. Og så giver det bare meget 
mere plads i undervisningen til at være læ-
rer«, siger Jonna Borglykke.

Forsøget med tolærerordninger løber dette 
skoleår ud og skal derefter evalueres med 
fokus på elevernes trivsel, faglige niveau og 
henvisningsgraden til specialundervisning. 
Resultaterne forventes offentliggjort ved ud-
gangen af 2013. 
jje@dlf.org 

rapporteret

» d e T  e r  m eg e T  n e m m e r e  aT  d i f f e r e n T i e r e 
u n d e rv i s n i n g e n ,  fo r d i  d e r  p lu ds e l i g  e r 
g o d  p l a ds  T i l  aT  ly T T e  T i l  d e n  e n k e lT e 
e l e v.
L æ r e r  B i r g i t t e  h a n s e n ,  f r e d e r i k s b e r g  s k o l e ,  s o r ø

Kamilla Winther er hverken lærer- eller pædagoguddannet, men 
hun kan sagtens hjælpe 6.-klasserne i undervisningen.

Eleverne på sjette årgang på Frederiksberg Skole i Sorø deltager i årets Naturfagsmara-
ton, hvor de arbejder på forskellige projekter. Der er meget, der skal forklares og snakkes 
om – men heldigvis er både Birgitte Hansen og Trine Jønsson klar til at hjælpe.
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  Hvad er pædagogernes vigtigste rolle i 
folkeskolen i fremtiden – hvis det står til 
BUPL?
 »Pædagogerne skal bidrage til at skabe en 
anderledes, mere varieret skoledag. Fordelen 
ved at have pædagogen inde er, at man træk-
ker på en faglighed, som supplerer lærerens 
faglighed«.  

  Regeringen vil højne fagligheden i folke-
skolen ved at give danske skolebørn flere 
timer med deres lærere, efter at der i år-
tier er skåret ned på undervisningen i fol-
keskolen. Er det et problem for andre end 
pædagogerne i skolefritidsordningen 
(sfo)?
 »Det er ikke nødvendigvis et problem for sfo-
pædagogerne. Hvis man forestiller sig, at det, 
man vil tilføre skolen, er noget andet i stedet 
for mere af det samme. Det er rigtigt fornuf-
tigt, at man fokuserer på lærernes faglighed, 
det er altafgørende for elevernes faglige ud-
bytte. Men det, pædagogerne kan tilføre, kan 
understøtte det faglige udbytte og sikre, at 
alle børn faktisk får nogle muligheder, som de 
ikke har i dag. Så når jeg siger, at det ikke 
nødvendigvis er et problem for sfo-pædago-
gerne, så er det, fordi jeg forestiller mig, at 
hvis man udvider undervisningstiden, så bli-
ver de pædagogiske aktiviteter, som i dag er 
forbeholdt de børn, som er i sfo, udstrakt til 
at gælde alle børn i skolen.  
Men omvendt: Hvis lærerne bare skal under-
vise noget mere, så er det også et problem for 
lærerne, som jeg har forstået det.  
Og så kan det også blive et problem for bør-

nene, hvis man bare giver dem mere af det 
samme. Ideen med det her reformudspil er 
en mere varieret skoledag, hvor man også får 
fat i nogle af de børn, som i dag har svært 
ved at følge med i det faglige«.

  I øjeblikket gennemføres der forsøg med 
en ekstra voksen i undervisningen. Hvad 
kan en pædagog bidrage med frem for en 
lærer eller en anden resurseperson?
 »Det afhænger af, hvad det er, man ønsker. 
Hvis man ønsker en person, som har øje for 
trivslen, og hvad der sker i klasserummet, så 
er det da rigtigt at vælge en pædagog. Hvis 
man ønsker en person, som kan kopiere un-
dervisningsmaterialer til læreren, så er det 
nok ikke lige en pædagog, man skal have«. 

  Hvad tror du vil vise sig mest effektfuldt, 
når forsøgsresultaterne gøres op – en 
pædagog, en lærer eller en ufaglært?
 »Det har jeg slet ikke noget bud på, for det 
kommer an på den plan, man lægger for, 
hvad man vil bruge den ekstra resurseperson 
til. Det, som jeg har oplevet, er, at betydnin-
gen ligger lige præcis i samarbejdet, i de to 
fagligheder, som spiller sammen: Hvis der er 
opbakning fra skoleledelsen og sfo-lederen, 
at det er det samarbejde, man vil fremme, så 
er der gode betingelser for, at det kan blive til 
gavn for børnene, at man kan lægge de fag-
ligheder sammen – lærerens, som har ansva-
ret for de faglige mål, og pædagogens, som 
handler om helheden og trivslen i klassen«.

   Kan pædagoger i undervisningen med-
virke til at forebygge, at børn må tages ud 
af folkeskolen og gå i specialtilbud?

 »Det tror jeg på – i den ideelle situation. Jeg 
tror faktisk, at lærer-pædagog-samarbejde 
kan være et af redskaberne. Inklusionsopga-
ven er uendelig svær at gennemføre i praksis, 
men en styrke i de to fagligheder kan være, at 
man netop får øje på de børn, der har det 
svært«.

  Er der overhovedet et ønske blandt 
BUPL’s medlemmer om at undervise i fol-
keskolen? Hvis det var det, de ville, havde 
de vel taget en læreruddannelse?
 »De skal jo ikke undervise som en lærer. Nej, 
det er som pædagoger, de skal være der, fordi 
der er en pædagogisk opgave, som knytter 
sig til undervisningen, og det er det, vores 
medlemmer gerne vil være med til«.

  I den nye rapport fra Danmarks Evalue-
ringsinstitut om folkeskolens udfordringer 
giver sfo-pædagoger udtryk for, at lærer-
pædagog-samarbejdet er uligevægtigt, at 
pædagogerne ikke føler, at de kan tillade 
sig at kritisere lærerne. Er det et problem, 
I hører om?
 »Ja, det kan jeg godt genkende. Og jeg tæn-
ker, at det er der, ledelsen skal træde i karak-
ter og være med til at skabe en kulturæn-
dring. Der er slet ikke nogen grund til, at pæ-
dagoger skal føle, at de har en lavere status. 
Som sfo-pædagog har man også en høj sta-
tus som en vigtig person i børnenes liv, og det 
kan man også have i skoletiden. Og så må 
man jo selvfølgelig tage højde for, at også 
pædagogerne har behov for efteruddannelse, 
ligesom lærerne har det«. 

kra@dlf.org

foto: Jakob Carlsen

KareN ravN  SPøRgER        formand for BUPl Henning Pedersen   svarer: 

Pædagogerne er tiltænkt en ny rolle i skolen med folkeskolereformen.

To fagligheder, der spiller sammen
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ny viden
 

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

Forskere  
afliver  
myter  
om fedme

Læs mere om projektet på www.nejm.org

I medierne bliver der formidlet mange råd om, 
hvordan man kan komme af med sine eventuelle 
overflødige kilo. et internationalt hold af forskere 
har nu systematisk konfronteret rådene med den 
videnskabelige litteratur på området og fundet 
frem til, at syv myter går igen. Her er fire af dem:
Myte: det er vigtigt, at man sætter sig realistiske 
mål for vægttab, for ellers er der en større risiko 
for, at man giver op.
Fakta: forkert. flere studier dokumenterer, at 
folk klarer sig bedre, når de sætter sig mere am-
bitiøse mål.
Myte: det er bedre at slanke sig langsomt, fordi 
man oftere tager på igen efter hurtige vægttab. 
Fakta: forkert. folk, der taber sig hurtigt, vejer 
ofte mindre – også flere år efter.
Myte: Idrætstimerne spiller en vigtig rolle i for-
hold til at reducere og forebygge fedme blandt 
skoleelever.

Fakta: forkert. Almindelig idrætsundervisning 
har mange sundhedsvirkninger, men ser ikke ud 
til at modvirke fedme. det er da tænkeligt, at det 
spiller en væsentlig rolle i kombination med andre 
tiltag, men videnskaben giver ikke belæg for at 
påstå det. 
Myte: Man kan forbrænde op til 300 kalorier un-
der et enkelt samleje.
Fakta: det reelle kalorieforbrug ved et enkelt 
samleje er nærmere en tyvendedel for en gen-
nemsnitlig mand og altså kun en smule større, 
end når man sidder i sofaen.

Professor, dr.med. Arne Astrup fra Institut for 

Idræt og ernæring ved Københavns Universitet er 
dansk deltager i projektet, der er blevet publiceret 
i New england journal of Medicine.  

»Når sundhedsstyrelsen herhjemme for eksempel råder 
overvægtige til at satse på små skridt mod vægttab, fordi 
det på sigt giver store vægttab, er det et eksempel på en 
myte, der savner videnskabelig dokumentation«, siger pro-
fessor Arne Astrup.
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EtniskE rollEmodEllEr
12 filmportrætter af unge mænd med flerkulturel baggrund skal være 
med til at skabe debat om uddannelsesvalg for unge med minoritets-
baggrund. På otte minutter hver fortæller de historien om en hård folke-
skoletid og kampen for at få en ungdomsuddannelse. Bag filmene står 
søren Marcussen og turneteatret opgang2, som håber, at portrætterne 
kan virke som en inspirerende øjenåbner for andre unge. filmene offent-
liggøres løbende i 2013. de første fire kan allerede ses nu.

Praktiske/
musiske fag 
præmieres
er du og din skole ny-
tænkende og kreative i 
undervisningen i de prak-
tiske/musiske fag? Arran-
gerer I spændende koncer-
ter, musicals eller projekter, 
som går på tværs af flere 
praktiske/musiske fag? så 
udfyld et ansøgningsske-
ma, for Ministeriet for Børn 
og Undervisning og Kultur-
ministeriet præmierer med 
springfrøprisen skoler, hvor 
projekter går ud over de 
sædvanlige rammer for at 
opfylde fælles Mål. An-
søgningsfristen er den 8. 
april 2013.

Dyk dybere i havundervisningen
Når danmarks Akvarium åbner det nye akvarium 
den Blå Planet i Kastrup den 22. marts, er det 
ikke kun fiskene, hajerne og søløverne, der har 
fået ekstra god plads. Akvariets skoletjeneste har 
fået større lokaler og nye mediemuligheder, som 
skal være med til at engagere eleverne til både at 
observere, indsamle og videreformidle viden om 

akvariets dyr. et besøg i den Blå Planet kommer 
til at koste 35 kroner per elev inklusive skoletje-
nestens muligheder.

Ved Jennifer Jensen  / jje@dlf.org 

 

forældreintra  
gør børn til  
jaget vildt 

Læs et resume af ph.d.-afhandlingen »Pas-
sende engagement og (u)bekvemme skoleliv: 
et studie af børns navigationer mellem skole 
og familie« på folkeskolen.dk

Læs mere og find  
ansøgningsskemaet  
på boernekultur.dk

Fra 1. marts kan man læse mere om skoletje-
nestens tilbud og booke en aftale på  
denblaaplanet.dk

Se filmportrætterne på himlen-over-os.dk

engang gik der et jerntæppe ned mellem skole 
og hjem. sådan er det ikke mere, konstaterer 
Karen Ida dannesboe, der har interviewet ele-
ver i 6. og 7. klasse i forbindelse med sin ph.d.-
afhandling. I dag åbner forældreintra nemlig en 
24-timers kanal mellem skole og hjem til stort 
ubehag for mange elever, fastslår forskeren.

»rigtig mange børn bruger en del kræfter 
på at kontrollere, hvor meget deres forældre får 
at vide om deres skoleliv. de er ikke nødvendig-
vis imod, at deres forældre er informerede, men 
de vil gerne vide om hvad, og det er svært at 
holde styr på, når skole og hjem pludselig kan 
kommunikere hen over hovedet på dem«, siger 
Karen Ida dannesboe.

»jeg håber, at min ph.d.-afhandling kan få 
skolerne til at reflektere over, at forældreintra 
som redskab kan have den uheldige effekt, at 
man går bag om børnene. familier kan have 
brug for at være andet end en skolefamilie, 
måske specielt for børn, som har det svært, og 
som har brug for et pusterum«, tilføjer hun.  

»forældreintra er udtryk for 
et intensivt skole-hjem-
samarbejde, hvor skolen 
altid kun er et klik væk. 
frirummet til andet end 
et skolebarn og en sko-
lefamilie bliver voldsomt 
indskrænket«, siger ph.d. 
Karen Ida dannesboe.

12 unge mænd med 
minoritetsbaggrund skal 

inspirere andre unge til 
at tage en uddannelse.
fotograf: sune liltorp

SKOLEMESSENSKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLEMESSEN    ESSEN    ESSEN    ESSEN    ESSEN    ESSEN    
2013D a n m a r k s  s t ø r s t e  f a g m e s s e  f o r  l æ re m i d l e r

Roskilde Kongres- og Idrætscenter · 6. og 7. marts · Begge dage 9 - 17

Mere end 100 udstillere og 50 gratis foredrag

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse og de to brancheforeninger BFU og SFU.

Henrik Einspor Ina Borstrøm Steen HIldebrandt Trine May Anders Colding-Jørgensen Christine AntoriniLisbeth Zornig

Se program
og betil foredrag

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

publiceret

religion.gyldendal.dk   

• Religionsportal
• Gyldendal
•    Pris: Kontakt forlaget
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Flere anmeldel-
ser på nettet

På folkeskolen.dk er der 
hele tiden nye anmeldel-
ser af undervisningsma-
teriale og pædagogisk 
faglitteratur. Her finder 
du en anmeldelse af 
Danidas verdensfilm, 
der på bare 12 minutter 
tager dig og dine elever 
med ud i den tredje ver-
den. Du kan også blive 
lidt tættere på hjemmet 
med det digitale lære-
middel »På rundrejse i 
hele europa«, der blandt 
andet udmærker sig ved 
at have tekster i flere 
sværhedgrader.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe 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.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser.

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks

Du kan også få et 
dagligt eller ugentligt 
nyhedsbrev med an-
meldelser af materialer 
til dit fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og opret 
dig som bruger. så kan 
du samtidig tilmelde dig 
vores mailservice.

Stem på Orla
Der er nu åbnet for afstemning på de 
12 nominerede til Orlaprisen 2013. Af-
stemningen løber frem til den 18. marts, 
hvor de tre titler med flest stemmer går 
i finalen. Her vil de blive læst og vurderet 
af en børnejury, der træffer den endelige 
afgørelse. Og børn under 12, der går 
med en lille forfatterdrøm, kan indsende 
korte historier og måske vinde en Bette 
Orla. Vinderne kåres den 19. april.

Nye letlæsningsbøger
Så er den hemmelige detektiv Filip M. 
Lund tilbage i to nye bøger med et lixtal 
omkring 10, og denne gang er det kær-
ligheden væsen, der skal undersøges. 
Også selv om det betyder, at man skal 
gå undercover som hestepige …
Om serien skrev vores anmelder blandt 
andet: »Fænomener er det centrale 
for Filip. Det giver bøgerne et filosofisk 
præg, selv om der er masser af handling 
… De humoristiske bøger er afsluttede 
og selvstændige historier, der vil blive 
læst med stor fornøjelse af især drenge i 
3.-5. klasse«.

Bøgerne koster 200 kroner stykket.  
Se mere på Løseænder.dk

Se mere, læs uddrag og send historier  
ind på dr.dk/orla

Super nærværende
Der er noget smart over portalen, som  
virker let og indbydende. Men fordybel-
sen må eleverne finde andetsteds.

○   aNmeldt af: BiRGitte MARiA sMiDt

Det digitale er over os, og således også over Gyldendal og udskolingen. 
Med forlagets netportal religion.gyldendal.dk tilbydes kristendomskund-
skabslæreren og elever mellem 7. og 10. klasse i alt seks undervisningsfor-
løb, der hver varer cirka ti timer og byder på en række opgaver og værktøjer 
til forskellige dele af fagets indholdsområder, og som alle afsluttes med et 
prøveoplæg, der kan anvendes direkte til selve prøven.

Der er noget smart over portalen. De seks undervisningsforløb folder 
sig ud med titlerne »Hvad tror du, Danmark?«, »Reformationen«, »Sex, 
vold og video«, »Ondskab«, »Synd og tilgivelse« og »Fra fødsel til død«. 
Det er for de flestes vedkommende emner, som er set før, men samtidig 
også temaer, der interesserer de unge. Det hele virker let og indbydende. 
Temaerne forholder sig tværfagligt til fagets fire indholdsområder, sådan 
at der kontinuerligt kan arbejdes med eksempelvis et obligatorisk område 
som Bibelen eller livsfilosofi – og det er ganske nyttigt.

En mediebase tilbyder tekstuelle og illustrerede kilder fra religions-
historien og i dag og muliggør her et selvstændigt sammensat forløb, 
hvor læreren blandt andet også kan inddrage videointerview. En tidslinje 
hjælper til en umiddelbar forståelse af det historiske forhold mellem to 
religioner, kristendommen og islam. Har man brug for at udvide sit reli-
gionsfaglige ordforråd – og det kunne mange tænkes at have – kan man 
slå op i religionsleksikonnet, der er den digitale udgave af opslagsbogen 
»Liv og religion«.

Hvad mangler? Fordybelse. Jeg oplever, at teksten, og dermed den 
sproglige formidling af viden og tilvejebringelse af forståelse, undren og 
debat, sættes til side til fordel for en eksplosion af lækkerhed, der helt 
sikkert vil få succes blandt eleverne, men uden tvivl bør forudsætte sup-
plerende fordybelse andetsteds. Men så er den også i vinkel. 

n  Kristendomskundskab  
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F r i h e d  p å  s k i n n e r
I løbet af de seneste par årtier har styringen af skolerne antaget nye former inspireret  
af angelsaksernes New Public Management. Hvad det fører med sig af paradokser  
og dilemmaer for alle involverede, står og blinker på hver side af denne bog.

○   aNmeldt af: Jens RAAHAuGe

En af Tivolis attraktioner for mindre børn er ve-
teranbilerne, hvor chaufføren stolt kan dreje på 
rattet, mens bilen usvigelig sikkert glider af sted 
på det skinnelegeme, der sikrer, at alle undgår 
sammenstød og når i mål. Billedet af et trygt 
vinkende barnebarn – med den ene hånd på 
rattet – sejlede flere gange rundt på nethinden, 
mens jeg læste denne perspektivrige og tanke-
vækkende bog om New Public Management-
tænkningens bidrag til effektivisering af folke-
skoler og gymnasier.

Bogens ti kapitler har afsæt i et forsknings-
projekt på Syddansk Universitet, hvor man har 
sat sig for at fokusere på det ledelses- og sty-
ringsfelt, som fortalere ser som sikringen af det 
offentliges udbytte af investeringerne i uddan-
nelserne, men som kritikere betragter som en 
trussel imod den danske skoles demokrati- og 
dannelsestradition.

Omkring halvdelen af kapitlerne tager fat på 
evaluering, kvalitetsudvikling og arbejde med 
Fælles Mål med referencer til folkeskolens ver-
den, mens de resterende kapitler ser på orga-
nisering, teamkoordination og videndeling med 
afsæt i gymnasiets verden.

Men alle kapitler kan læses med udbytte af 

læsere med interesser i de andres verden, ja, af 
læsere med interesse i styring af det offentlige 
i det hele taget.

Styringen af uddannelsesinstitutionerne er 
underlagt et krydspres imellem forvaltning og 
faglighed, og det må mane til eftertanke, at 
dette pres blandt andet som følge af teamor-
ganisering ikke blot finder sted mellem stat og 
kommuner, mellem kommunale forvaltninger 
og skoler, mellem skoleledelser og undervi-
sere – men også blandt kolleger indbyrdes. 
New Public Management-styringsfilosofien er 
trængt ind alle steder, men er afhængig af den 
enkelte lærers formåen i forhold til didaktik og 
stofudvælgelse, der matcher elevgruppen. Eller 
sagt på en anden måde: Hvordan kan man ud-
vikle lærerens professionelle adfærd, når Fælles 

Mål, elevplaner, nationale test og kommunale 
kvalitetsmålinger sætter lærerens professio-
nelle valg på skinner?

I kapitlet om arbejdet med Fælles Mål, som 
beskæftiger sig med problemfeltet anskuet fra 
lærersynsvinklen, bliver vandene delt: Nogle læ-
rere finder, at de er blevet mere professionelle, 
fordi de nu i relation til blandt andre elever og 
forældre kan henvise til, at der er noget, vi skal, 
et pensum, mens andre finder, at styringen 
stækker deres muligheder for at agere profes-
sionelt.

Kapitlet er interessant, fordi det helt kon-
kret og tydeligt viser, at den øgede styring ikke 
opleves entydigt negativ, og at lærerne tilsyne-
ladende finder ud af at agere under det kryds-
pres, der opstår, når man på én gang får udvist 
decentral tillid og bliver overvåget centralt.

Bogen har solid næring til alle, der vil reflek-
tere over, hvor vi er på vej hen. Får skoleledelser 
bedre redskaber til at kvalitetsudvikle, når nu 
skoleforligsparterne får forenklet Fælles Mål? 
Eller får de blot nemmere ved at styre? Og 
bliver lærere mere professionelle? Eller bare 
udstyret med et nyt rat til en tur på en politisk 
Tivoli-bane?

Min eneste anke imod denne bog er, at dens 
videnskabelige terminologi er så sofistikeret, at 
man af og til fristes til at kyle den ad h... til.

Og det skal man ikke gøre, for den er væ-
sentlig. Så kære forskere: Gør dog noget sprog-
ligt for at få jeres forskning formidlet. 

der styres for vildt  – om paradokser i styring af pædagogik

• Redigeret af Katrin Hjort, Ane Qvortrup, Peter Henrik Raae
• 228 sider
• 269 kroner
• forlaget Klim
• serie: Pædagogiske linjer

n  skoleledelse  
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Gladsaxe Kommune
–  en levende arbejdsplads med mange muligheder

Skoleleder 
til Buddinge Skole

Buddinge Skole er en tre-sporet folkeskole med 0. til 9. 
klasse, en nystartet gruppeordning for elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder samt en fuldt integreret SFO 
for 0.-3. årgang.

Buddinge Skole har ca. 650 elever og 90 dygtige og 
engagerede medarbejdere som er struktureret i 
årgangsteam.

Vi ønsker en handlekraftig leder, der brænder for at 
arbejde med børn og unge, undervisning og pædagogik. 
Som skoleleder på Buddinge Skole ser du børn og unge, 
medarbejdere og forældre som ressourcer og du er 
nærværende og tydelig i din ledelsesstil. Du arbejder 
for en skole for alle, hvor det gode inkluderende 
læringsmiljø er i centrum.

Du er udviklingsorienteret og visionær, og det er vigtigt 
for dig at være med til at videreudvikle skolens visioner 
og indsatser i fællesskab med et engageret ledelsesteam.

Du er god til at bringe medarbejdernes forskellige 
kompetencer i spil, og du formår at styrke og videre-
udvikle det gode samarbejde på skolen. 

Vi søger en leder, der har ledererfaring fra en lignende 
stilling og som besidder stærke relationelle og kommu-
nikative kompetencer. Du er beslutningsdygtig, og du 
kan handle i krydsfeltet mellem administrative opgaver 
og pædagogiske og politiske visioner.

Buddinge Skole er med i 1. fase af PALS-projektet i 
samarbejde med Socialstyrelsen. 

Vil du vide mere om stillingen, kan du læse hele stillings-
opslaget samt den uddybende job- og kravprofi l på 
kommunens hjemmeside gladsaxe.dk/job.

Derudover kan du læse mere på 
skolens hjemmeside 
www.buddingeskole.dk

Ansøgningsfrist: 21. marts.

 Lederstillinger 

korte meddelelser

personalia

Politikinteresseret 
praktikant til Folke-
skolen
Ann-Sofie Warnich 
er fra 1. februar ansat 
som ny praktikant på 

Folkeskolen. Ann-
Sofie er på sit fjerde 
semester på Danmarks 
Medie- og Journalist-
højskole i Aarhus og 
står foran i alt 1½ års 
praktik, heraf det før-
ste år på Folkeskolen. 
En praktikplads, der 
passer godt til den år-
husianske pige. 
»Folkeskolen er et 
vigtigt område, som 
interesserer alle dele 
af samfundet. Jeg vil 
gerne være med til at 
sætte en dagsorden og 
få lærernes meninger 
frem i debatten. Det 
er vigtigt, at der kom-
mer fokus på den fa-

scinerende opgave, de 
løfter«, siger 22-årige 
Ann-Sofie Warnich. 
Ann-Sofie læste idéhi-
storie på Aarhus Uni-
versitet i et år, før hun 
tog optagelsesprøven til 
journalistuddannelsen 
og uden tøven skiftede 
studium. På folkesko-
leområdet brænder hun 
især for politikken, og 
hun glæder sig til at 
sætte sig mere ind i pro-
cesserne bag.
Ann-Sofie Warnich 
afløser Kasper Stou-
gaard Andersen, der 
fortsætter sine specia-
lestudier på Roskilde 
Universitet.

fo
to

: s
tig

 n
ie

lse
n

folkeskolen har flyttet sin ka-
lender fra det trykte blad til fol-
keskolen.dk. Du skal selv lægge 
alle meddelelser om arrange-
menter, legater og lignende på 
folkeskolens hjemmeside. 

kontakt eventuelt folkesko-
lens redaktion, hvis du er i 
tvivl.
Mindeord optages fortsat i det 
trykte blad. De må højst fylde 
1.000 enheder. 

Læg selv arrangementer  
ind på folkeskolen.dk

Følg med  
under kommende  
arrangementer på  
folkeskolen.dk
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ambitiøs leder
til ny skole i munkebo
Høje krav og stort ledelsesmæssigt ansvar  
Med afsæt i målene i ”Ny Nordisk Skole” ønsker 
byrådet i Kerteminde Kommune, at den nye skole 
fremstår som et naturligt valg for alle områdets 
forældre, og der forventes afsat midler til at sikre 
skolen en position som en attraktiv og nyskabende 
uddannelsesinstitution, som gør skoledagen moti-
verende for den enkelte elev.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. maj 2013, idet 
den nye leder er tiltænkt en helt central rolle i for-
bindelse med fastlæggelse af rammerne for den nye 
skole. Pågældende får direkte indflydelse på skolens 
pædagogiske profil og den fysiske indretning i forbin-
delse med om- og tilbygninger i takt med samlingen af 
alle aktiviteter på samme adresse pr. 1. august 2015.

Har du den rette profil til jobbet?
Der stilles ikke krav om nogen bestemt uddannel-
sesmæssig baggrund, men det forventes, at den på-
gældende har erfaring med skoleledelse, og en pas-
sende videregående uddannelse – gerne med vægt på 
ledelse. 

Det afgørende for succesmulighederne i jobbet er, at 
den nye skoleleder er en leder med stor personlig 
autoritet og gennemslagskraft. Pågældende skal 
have evnen og lysten til at gå forrest, og evnen til at 
skabe det fornødne rum i jobbet – samt ikke mindst 
evnen og viljen til at uddelegere med henblik på at 
kunne fastholde et godt strategisk overblik.

Flere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte skole- og dagtil-
budschef Charlotte Houlberg på telefon 6515 1151 
eller konsulent Karl-Erik Nielsen, Ramsdal A/S på 
telefon 7630 0101. Alle henvendelser behandles for-
troligt. Du kan også læse mere om jobbet på www.
ramsdalgruppen.dk 

Ansøgningsfristen er fastsat til mandag den 13. marts 
2013 kl. 12.00, og indledende samtaler afholdes lør-
dag den 16. marts 2013.

kerteminde kommune

 Lederstillinger 

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på »KLAG OVER BLADLEVERING«   
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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 Specialstillinger 

 Lederstillinger 

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Vil du  præge en to-spors skole
under udvikling?

københaVns kommune

skoleleder
Vil du prioritere en motiverende og udviklende personaleledelse, så 
sølvgades skole bliver ved med at være en attraktiv arbejdsplads for 
engagerede og visionære medarbejdere? så tilbyder vi et udfordrende 
lederjob på danmarks ældste eksisterende folkeskole. en mulighed for at 
præge en to-spors skole under udvikling. en stab af dygtige, engagerede 
og hjælpsomme medarbejdere. kvikke børn af engagerede og aktivt, 
deltagende forældre.

ansøgningsfrist fredag den 8. marts 2013

læs det fulde stillingsopslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde 
“ledelse”.

Natur og Udvikling

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

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

Pædagogisk udviklingskonsulent
Skole og Kultur

Har du lyst til at stå i spidsen for den digitale udvikling af 
vores skolevæsen og vil du gerne være med til at udvikle 
børnekulturområdet? Så er en stilling som pædagogisk 
udviklingskonsulent med fokus på IT og børnekultur i 
Halsnæs Kommune måske noget for dig.

Kontakt skole- og kulturchef Claus Herbert, telefon 
51 50 25 19.

Ansøgningsfrist mandag den 11. marts 2013. 

 Lærerstillinger 

Herlev Privatskole søger dygtig 
engelsklærer til fast stilling
Herlev Privatskole søger en engageret, faglig dygtig, struktureret, selvstændig, energisk, 
positiv, udadvendt og inspirerende kollega, som kan indgå i et godt samarbejde med 
skolens interesserede forældre, med en god og velfungerende samling børn samt med 
et særdeles behageligt og godt arbejdende personale.

Skemaet indeholder: Engelsktimer fordelt på såvel begyndertrinnet, mellemtrinnet som 
overbygningen. Derudover er der mulighed for – efter nærmere drøftelse med den eg-
nede kandidat,  at undervise i diverse andre fag, som f. eks.: Fransk, Dansk, Matematik, 
Idræt, Orienteringsfag eller andre fag efter kvalifikationer og interesser.

Stillingen er, som udgangspunkt, en fuldtidsstilling!

Herlev Privatskole er en endog særdeles velfungerende, efterspurgt og velrenommeret 
46 år gammel skole med 240 elever samt 30 ansatte.

Skolens udgangspunkt er et humanistisk menneskesyn, og vi lægger vægt på en grun-
dig, boglig indlæring, på god orden og pæn optræden.

Ansættelse sker i henhold til den gældende fællesoverenskomst indgået mellem  
Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger kan evt. fås hos Skoleleder Per Simonsen på tlf. 44 57 94 94.

Ansøgning stilles til Bestyrelsen, Herlev Privatskole, Gl. Klausdalsbrovej 500, 2730 
Herlev, og skal være skolen i hænde snarest muligt – men dog senest fredag d. 08. 
marts 2013 kl. 12.00.

Herlev Privatskole søger dygtig  
dansk- og tysklærer til barselsvikariat!
Pr. d. 27. maj 2013 og til og med ultimo februar 2014 søger Herlev Privatskole en 
engageret, faglig dygtig, struktureret, selvstændig, energisk, positiv, udadvendt og 
inspirerende kollega, som kan indgå i et godt samarbejde med skolens interesserede 
forældre, med en god og velfungerende samling børn samt med et særdeles behageligt 
og godt arbejdende personale.

Skemaet indeholder: Dansk i 1.klasse, Dansk i 5. klasse, Tysk i 6. klasse og Tysk i 7. 
klasse. Derudover indeholder skemaet delt klasselærerfunktion i såvel 1.- som 5. klasse.

Stillingen er, som udgangspunkt, en fuldtidsstilling!

Herlev Privatskole er en endog særdeles velfungerende, efterspurgt og velrenommeret 
46 år gammel skole med 240 elever samt 30 ansatte.

Skolens udgangspunkt er et humanistisk menneskesyn, og vi lægger vægt på en grun-
dig, boglig indlæring, på god orden og pæn optræden.

Ansættelse sker i henhold til den gældende fællesoverenskomst indgået mellem  
Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger kan evt. fås hos Skoleleder Per Simonsen på tlf. 44 57 94 94.

Ansøgning stilles til Bestyrelsen, Herlev Privatskole, Gl. Klausdalsbrovej 500, 2730 
Herlev, og skal være skolen i hænde snarest muligt – men dog senest fredag d. 08. 
marts 2013 kl. 12.00.
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 Stillinger ved andre institutioner 

PH.D.-STIPENDIER
INDEN FOR UDANNELSES- 
FORSKNING MED FOKUS  
PÅ FOLKESKOLEN
Videnskabsministeren har i 2011 nedsat et 
Ph.d.-råd til uddeling af ph.d.-stipendier inden  
for uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen. 
Rådet har i 2013 34 mio. kr. til uddeling af ph.d.- 
stipendier. 

Der er ansøgningsfrist: 7. juni 2013 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrele-
vant forskning i den danske folkeskole og være 
organiseret i et samarbejde mellem professions-
højskoler og universiteter.

De ph.d.’er, der uddannes, skal både under uddan- 
nelsen og efterfølgende kunne undervise på 
professionshøjskolerne og indgå i forskning og 
udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger 
vedrørende specifikke fags didaktik såvel som 
almene didaktiske og pædagogiske emner.  I 
2013 vil Ph.d.-rådet se med særlig interesse på  
ansøgninger inden for undervisning i skolens fag, 
digitalisering, inklusion, evaluering for læring samt 
ledelse og organisering af skole og undervisning. 
Ansøgninger inden for andre områder vil også 
være velkomne.

Se hele opslaget på Ph.d.-rådets hjemmeside:  
http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/

www.atea.dk • infoav@atea.dk • 7020 2977 

Atea AV søger nye  
freelance undervisere

 
Atea AV søger 20 nye freelance lærere til undervisning 
i interaktive whiteboards, projektorer m.m. 
 
Vi forventer at du:
• Har erfaring med interaktive tavler eller projektorer
• Har relevant uddannelsesmæssig baggrund (lærer, 
   lærerstuderende el. lign.)
• Har flair for IT og føler dig godt hjemme i Windows  
   eller Mac-styresystemer
• Er ansvarsbevidst, målrettet og i stand til at arbejde 
   selvstændigt 
 
Vi tilbyder:
• Løbende oplæring, træning og kompetenceudvikling
• Gode løn- og arbejdsforhold
• En plads i én af Nordens største IT-virksomheder, 
   med gode muligheder for udvikling.

Har det fanget din interesse, så send en mail med lidt 
info om dig selv til Christian Høgh: cbro@atea.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Er du vores nye  
underviser?

Følg debatten på

139300 p42-49_FS0413_Lukkestof.indd   45 15/02/13   11.08



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

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

Toftevangskolen, rudersdal kommune

Afdelingsleder for indskoling og mellemtrin

§ ansøgningsfristen er den 01/03/13

Net-nr. 9838

Holbæk kommune

Elverdamsskolen søger ny afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 21/02/13

Net-nr. 9805

kongeådalens efterskole, Vejen kommune

Forstander til Kongeådalens Efterskole

§ ansøgningsfristen er den 23/02/13

Net-nr. 9834

byens Skole, københavns kommune

Har du høje ambitioner? 

§ ansøgningsfristen er den 02/04/13

Net-nr. 9860

Solrød kommune

Leder af Ungdomsskolen, 10. klasse og SSP

§ ansøgningsfristen er den 27/02/13

Net-nr. 9859

Vordingborg kommune, PPr og forebyggelse

Ny leder – måske er det dig?

§ ansøgningsfristen er den 25/02/13

Net-nr. 9833

Sønder Vium friskole, ringkøbing-Skjern kommune

Skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 25/02/13

Net-nr. 9830

børne- og fritidsforvaltningen, lyngby-Taarbæk kommune

Skoleleder til Trongårdsskolen

§ ansøgningsfristen er den 24/02/13

Net-nr. 9829

børne- og ungdomsforvaltningen, københavns kommune

Souschef til pædagogisk it

§ ansøgningsfristen er den 22/02/13

Net-nr. 9823

Århus friskole, aarhus kommune

Århus Friskole søger ny skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 15/03/13

Net-nr. 9853

brejning efterskole, Vejle kommune

Barselsvikariat til Brejning Efterskole

§ ansøgningsfristen er den 04/03/13

Net-nr. 9857

kertemindeegnens friskole, kerteminde kommune

Lærer pr. 1. august 2013

§ ansøgningsfristen er den 14/03/13

Net-nr. 9856

Horsens kommune

Lærere til Torstedskolen

§ ansøgningsfristen er den 22/02/13

Net-nr. 9832

Høng Privatskole, kalundborg kommune

Dansk i indskolingen – lærerstilling

§ ansøgningsfristen er den 22/02/13

Net-nr. 9863

Hareskovens lilleskole, ballerup kommune

Barselsvikar for perioden 18.3.13 – 21.6.13

§ ansøgningsfristen er den 22/02/13

Net-nr. 9821

Professionshøjskolen UCC, københavns kommune

Innovationskonsulent til CFU

§ ansøgningsfristen er den 05/03/13

Net-nr. 9864
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

1½ vær. Lejlighed i 
København SV sælges.
nyt badevær. nyere køk. 
Afhøvl. gulve. Vaske-cy-
kel-og kælderrum.Inter-
net.TV. Tæt på s-tog og 
bus. Pris 1.195.000 kr.
Telefon: 30226797 / 
30253233

Naturskønt beliggende 
sommerhus udlejes
Beliggende ved krik Vig, 
Vestervig tæt på Agger, 
Vesterhavet og natio-
nalpark Thy. se mere på 
hjemmesiden.
Telefon: 22417167 
www.thyferiehuse.dk

Sommerferie i penthouse 
på Islands Brygge
lejlighed med 2 altaner, 
havneudsigt samt 2 so-
veværelser udlejes i uge 
28 og 29. Pris pr. uge 
4500 kr.
Telefon: 22565504

Stråtækt gård på 
Nyord ved Møn
3-længet gård midt i den 
idylliske nyord By udle-
jes. Gården er fra 1760 og 
nænsomt moderniseret.
Telefon: 77 34 49 40 
www.nyordgaard.dk

SOMMERHUS - 
VESTERØ - LÆSØ
nyd foråret eller efter-
sommeren på læsø, hvor 
priserne er lave. stort hus 
på lyngklædt grund nær 
strand.
Telefon: 86912326 og 
40385642 
www.klokkeblomstvej13.dk

Unik perle direkte ud 
til Flensborg Fjord
fantastisk velindrettet 
sommerhus - 10 senge-
pl., vinkelstue m. pano-
ramaudsigt over fjorden. 
Terrasse m. fjorduds.
Telefon: 74 72 64 01

Sommerhus ved 
Lønstrup
Vores svenske sommer-
hus 200 m fra havet 
udlejes. 6 sovepladser, 
stor terrasse, havkig, de 
smukkeste solnedgange
Telefon: 86613352-60193352

PROVENCEHUS VED 
MIDDELHAVET
Hus til 8 personer udle-
jes i havnebyen la lon-
de, beliggende ca. 35 km 
fra st. Tropez. se hjem-
meside.
Telefon: 22364530 
www.123hjemmeside.dk/
provencehus

Klassisk bretonsk 
stenhus udlejes 
velegnet for 2-3 pers
I nordbretagne ml Paim-
pol og Tréguier. Ca.3 km 
til havet med fantastiske 
klippekyster og strande.
Telefon: 29468412

Franske Riviera Menton
Mellem Monaco og Ita-
lien: 55 m2, 4.sal elevator 
balkoner. 2500/3500/
uge. 22822959 
23283402  pcje@
email.dk
Telefon: 22822959  
23283402 
www.mentonferie.feriesider.dk

Nyd påsken i 
Sydfrankrig nær Nice. 
lejlighed nær nice/ Vil-
lefranche sur Mer pris 
2500-4500kr. leje på 
forskudte tidspunkter-
kortere/længere.
Telefon: 28527771 
www.ruedemay.dk

Mormor vil flytte til byen
men hun mangler et sted 
at bo. leje, kbh og om-
egn. fra 1. april TAk - le-
ne norup. lenenorup@
gmail.com
Telefon: 22404674

Feriehus nær 
Mariannelund i Småland
komfortabelt og rumme-
ligt feriehus på 108 kvm 
tæt på Astrid lindgrens 
Verden til leje. se huset 
på vallnas.dk.
Telefon: 25212812 
www.vallnas.dk

SYDFRANKRIG 7 KM 
FRA MIDDELHAVET
lille velfungerende (røg-
frit) middlelalderhus i 
gammel landsby nær Per-
pignan udlejes på uge-
basis.
Telefon: 44480904 / 
21603445 
www.la-petitesse.dk

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

Annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på 
folkeskolen.dk 
 

bazar
    ikke-kommerCielle annonCer 

fra dlf-medlemmer

kingoskolen, frederikssund kommune

Dansk- og engelsklærer

§ ansøgningsfristen er den 21/02/13

Net-nr. 9851

Tune Skole, Greve kommune

Lærer til Tune Skole – Genopslag

§ ansøgningsfristen er den 25/02/13

Net-nr. 9824

marienlystskolen, frederikssund kommune

Lærer/skolebibliotekar til fast stilling

§ ansøgningsfristen er den 21/02/13

Net-nr. 9858

Tølløse Slots efterskole, Holbæk kommune

Tølløse Slots Efterskole søger barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 25/02/13

Net-nr. 9862

endrupskolen, fredensborg kommune

Udskolingslærer – barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 25/02/13

Net-nr. 9861

ministeriet for børn og Undervisning, københavns kommune

Rejselærere til danskundervisning i Island

§ ansøgningsfristen er den 05/03/13

Net-nr. 9854

frie Skolers lærerforening, aarhus kommune

Frie Skolers Lærerforening søger konsulent

§ ansøgningsfristen er den 25/02/13

Net-nr. 9848
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Folkeskolen  
nummer 5 
udkommer  

torsdag  
den 7. marts

rubrikannoncer
Hyggelig ferielejlighed 
på Frederiksberg
Centralt beliggende frb.
lej. i dejligt grønt område 
60 km2, udlejes i påsken, 
kr. Himmelfart og som-
merferien.
Telefon: 28740387

LANDSBYHUS I
Ferie i Svaneke, 
Bornholm
Velindrettet byhus med 
udsigt over svanekes rø-
de tegltage og Østersøen 
udlejes på ugebasis.
Telefon: 29926118 
www.wp.me/P37RFG-1

Svaneke, Bornholm
Vinterferien, påske, pin-
se m.m. Med udsigt over 
Østersøen. naturområde 
nær  klippekysten. 8 so-
vepladser.
Telefon: 56497484/mobil 
50903460

Tur på toppen!
stor 5-værelses lejlighed 
midt i skagen udlejes. 
se billeder og priser her: 
www.virketrang.dk
Telefon: 21663695

Med udsigt over Mols 
Bjerge - nær Ebeltoft
Vinterferie-Påske-eller 
sommerferie i femmøller 
Bakker. Utraditionelt og 
smukt beliggende som-
merhus.
Telefon: 23699409 
www.svippen.dk

Christianshavn, 
vinterferie, 
weekend, Påsken
nabohus til Huset på 
Christianshavn. super-
hyggelig lejlighed på 96 
m2 udlejes.
Telefon: 22266304

Berlin City: 
panoramaudsigt
nyrenoveret, stilfuld lej-
lighed 2-6 pers, fanta-
stisk beliggenhed, Ro-
senthaler Pl.. U-Bahn, 
sporvogn, bus v/døren
Telefon: 20410785 
www.berlinferie.org

Skønne Syditalien
Hus med Panorama over 
bjerge og Middelhavets 
grønne vand. nærhed til 
strand, pools, tennis og 
sportsbaner.
Telefon: +45 2611 5086 
www.dirchsen.com/villacollina

Charmerende hus i 
Hvidovre udlejes
Alle moderne faciliteter. 
sengepladser 3-4. 12. 
min. fra Rådhuspladsen. 
Udlejes i uge 8, 9 10, 12. 
Pris pr. uge ...
Telefon: 30273575

Romantik og hygge!
et totalt, men kærligt re-
noveret sommerhus .. 
se billeder og priser her: 
www.virketrang.dk
Telefon: 21663695

Kontakt Fie 
på tlf: 46 91 02 59
figj@team-benns.com
www.team-benns.com

Priser er pr. person og inkl. flersengsværelser på hostel

690,-
pr. person

SkolerejSer
fra kr.

Skolerejser med fagligt indhold 

Grønland er en unik oplev-
else af de store. Kangerlus-
suaq ligger på højde med 
polarcirklen og det sted i 
Grønland, hvor man kommer 
tættest på indlandsisen.
Oplevelserne er talrige og 
kan nævnes: Indlandsisen, 
moskussafari, nordlystur, 

Grønland...
Team Benns laver også
skolerejser til Grønland. Få
kulturen og naturen ind 
under huden. Kom helt tæt
på indlandsisen. En unik
skolerejse!
Pris pr. person fra kr.

4.395,-

Berlin, bus, 4 dage/3 nætter fra kr.  690,-
Budapest, bus, 6 dage/3 nætter  fra kr. 1.490,-
Budapest, fly, 5 dage/4 nætter  fra kr. 2.070,- 
Krakow, bus, 6 dage/3 nætter  fra kr. 1.330,-
Krakow, fly, 5 dage/4 nætter  fra kr. 1.855,-
London, båd, 5 dage/2 nætter  fra kr. 1.290,-
Amsterdam, bus, 6 dage/3 nætter  fra kr. 1.335,- 
Amsterdam, fly, 5 dage/4 nætter  fra kr. 2.025,-

PRAG fly - 5 dg/ 4 nætter fra kr. .........................    1.848,-

PRAG rutebus - 6 dg/ 3 nætter fra kr.................. 1.448,- 

PRAG bus - 6 dg/ 3 nætter inkl. aktivdag fra kr.. 1.798,- 

Der er mulighed for ekstra nætter efter ønske på fly og egen bus.

Ring GRATIS 8020 8870 
info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk

Scan koden og
se mere om Prag

 PRAG 
bus fra kr. 1.418,-  

 

“Rejserne til Prag kan laves til rigtig attraktive 
priser,  og der er gode muligheder for både 
store grupper der selv kan fylde en bus og 
mindre grupper. Der er også mulighed for at 
tage en pause fra storbyen med en aktiv dag 
udenfor Prag - hvor der fx kan rapelles, sejles 
kano og klatres.”
Tommy Iversen, mere  end 20 år med grupperejser. 

alfa-folkeskolen_Prag_jan13.indd   1 2/5/2013   9:11:38 AM

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022
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WWW.LPPENSION.DK

Kompagnistræde 22, 1208 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

Formand Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Besøg Universe på Als

bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

     1875,-

98 17 00 77
www.grouptours.dk
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                           v/min. 24 deltagere
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Inkl. sejlads t/r, bustransfer, 4 x logi med pension, vandring, kanotur, rafting.

GØR STUDIEREJSEN 
EN KLASSE BEDRE
• 7022 0535
• hol@kilroygroups.dk

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

ITALIEN HOS HANNE                             
På hyggeligt familiehotel i Rimini ved 
Adriaterhavets skønne sandstrand fra kr. 200/pers. 
Nu også med 2 ferielejligheder.

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

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

Danmarks  
Lærerforening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsChef
Lærer hans ole frostholm

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

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

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

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

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

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

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

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

formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med  
tilværelsen, virkelige personer og nulevende hændelser er tilfældig og for det meste ikke med vilje. Ingen af de personer, som optræder  
i artiklerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.
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Antorini:  
Vigtigt at sikre  
det nødvendige 
kvantitetsløft
Børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini (Socialdemokraterne) mener ikke, 
at der bliver fokuseret nok på kvantitet i 
debatten om den kommende skolereform. 
»Det er, som om lærerne udelukkende fo-
kuserer på kvaliteten hele tiden. Men det 
er væsentligt, at vi sikrer det nødvendige 
kvantitetsløft af folkesko-
lens undervisning. Og der 
er altså ingen forskning, 
der dokumenterer, at 
mere kvalitet i undervis-
ningen også giver læn-
gere arbejdsdage«.

KL:  
Vi er bestemt
ikke ude på at  
kritisere  
luddovne,  
forandrings- 
forskrækkede  
lærere

Pædagog ikke den 
store pædagog.

9.-klasse-elev erklæ-
ret måske egnet til 
at gå i 9. klasse én 
gang til.

Eksemplar af skoles 
flotte nyindkøbte 
pc præcis magen til 
den, elev smed ud 
forleden.

Heldagsskole-
skeptiker bekymret 
over, hvor enig han 
pludselig er med 
Dansk Folkeparti.

PowerPoint bestemt 
meget fin, men næste 
gang meget pligt-
opfyldende Adam 
er syg, er det altså 
helt fint bare med en 
seddel.

Så Kan de Lærer det / 32

uskolet 
Ved Morten Riemann

I en kommentar til de overenskomst-
forhandlinger, der nu for alvor er skudt i 
gang, lægger KL tilsyneladende afstand 
til den noget direkte tone, der tidligere 
har præget dialogen: »Vi er ikke ude på 
at kritisere de luddovne, forandringsfor-
skrækkede og gammeldags tænkende 
lærere, som vi sidder og skal forhandle 
med, bestemt ikke. Vi har stor respekt 
for deres arbejde«, hedder det fra KL.
     Og Danmarks Lærerforening glæder 
sig over de forsonlige toner: »Det er 
virkelig rart at konstatere, at de godt 

selv kan se det konstruktive 
i, at vi taler ordentligt til 

hinanden, disse blodfat-
tige, erfaringsdøve og 

sparebesatte djøf-
bureaukrater«.
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Vandetsvej.dk drives af DANVA i samarbejde med: Aalborg Forsyning, Kloak A/S • Aarhus Vand A/S 
Esbjerg Forsyning A/S • HOFOR A/S • Lynettefællesskabet I/S • Roskilde Forsyning A/S • Spildevandscenter Avedøre I/S  
VandCenter Syd A/S • Vandspejlet, Forsyning Ballerup

www.vandetsvej.dk
 
Mød os på Skolemessen i Roskilde og Aarhus.
Gratis undervisningsmateriale til 7.-10. klasser.Gratis undervisningsmateriale til 7.-10. klasser. LASSETR

Lærervejledningen er udarbejdTon

erfaring fra arbejde med

vandets kredsl
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 Dansk retskrivning

Alineas onlineprøver i dansk retskrivning gør 
det nemt og motiverende for både lærer og 
elever at forberede sig til afgangsprøven i 
dansk retskrivning.

30 retskrivningsprøver med evaluering 
og fejltypeanalyse
Prøverne henvender sig til 7.-9. klassetrin, og 
de er i opbygning og opgavetyper identiske med 
de prøver, eleverne vil få til afgangsprøven i 

retskrivning. De 10 prøver på niveau 3 svarer 
i svær hedsgrad og omfang til prøverne ved af-
gangsprøven.

Prøverne rettes automatisk, og der gives karak  -
ter, hvis man ønsker det. Fejlene sorteres des-
uden i fejltyper, så elev og lærer kan få et tyde-
ligt billede af, hvilke fejltyper der kræver ekstra 
opmærksomhed i den daglige undervisning og 
træning.

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Dansk  ·  7.-9. klasse

Prøv en gratis Prøve
dansk.onlineproever.dk
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Dansk retskrivning
Perfekt afsæt til en vellykket afgangsprøve

online

af Mogens og Marianne Brandt Jensen

17357_onlineprøver_dansk_bags_FS4_feb2013.indd   1 14/02/13   13.31
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