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SIDE 16

Billedhuggeren Bjørn Nørgaard om fortidens solide håndværk,  
bygningers betydning for mennesker og nutidens elendige byggematerialer.

Hjemmearbejde
Lærerne kan arbejde hjemme, mener 
skoleledernes formand, Anders Balle.
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Hver femte tosprogede
elev scorer nu topkarakter.
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Close-up er Gyldendals temaserie til engelsk i 8.-10. klasse. 

Bøgerne tager fat på centrale problemstillinger i de 

engelsktalende lande og giver eleverne indblik i kultur- og 

samfundsforhold.

Aktuelle temaer og varierede teksttyper

Close-up præsenterer et bredt udvalg af aktuelle og spæn-

dende temaer. Der er fokus på de kommunikative færdig-

heder, og bøgernes tekster og opgavetyper lægger op til 

analyse, perspektivering og debat. Bøgerne byder på et bredt 

udvalg af tekstgenrer, og alle tekster er grundigt glosseret.

Målrettet prøverne

Close-up støtter eleverne i forberedelsen af både de mundt- 

lige og de skriftlige prøver. Elevbøgerne lægger op til indi- 

viduel fordybelse og rummer nyttige tips til de selvvalgte  

emner og udarbejdelsen af disposition. Lærervejledningerne 

indeholder bl.a. eksempler på mundtlige prøvespørgsmål 

og et stort udvalg af kopiark med opgavetyper, der kendes fra 

de skriftlige prøver.

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL-UDDANNELSE.DK

Elevbøger   kr. 177,-
Lærervejledninger kr. 431,-
Alle priser er ex moms.

ENGELSK

AKTUELLE TEMAER 

TIL 8.-10. KLASSE

NY TITEL!

køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn

Flere titler på vej.
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Læs:  
»Hver femte tosprogede scorer  
topkarakter« side 9.
»Vorrevangskolen løfter  
tosprogede« side 38.             
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Høje forventninger
Midt i vintermørket er der kommet en lille lys nyhed. Den er ikke kæmpe-
stor. Statistisk set får lyshårede danske elever stadig højere karakterer end sorthårede. 
Men det går den rigtige vej. 

Ved afgangsprøven sidste år hentede hver femte tosprogede elev et 10-tal eller 
12-tal hjem. Det er en ganske flot fremgang i forhold til tidligere. Også danske elevers 
karakterer er steget, men Folkeskolens tal viser, at antallet af tosprogede unge, der  
forlader folkeskolen med dumpekarakterer under 2, er faldet mere end for dansk-
fødte unge. Det er ikke astronomiske tal. Alligevel er det værd at fremhæve.  
For ligesom stereotyperne om de unge i ghettoerne har  
udviklet sig til en selvopfyldende negativ spiral, så kan  
bevidstheden om, at tosprogede elever selvfølgelig kan få 
topkarakterer, også medvirke til at skabe en positiv spiral.

Der er ikke noget ekstraordinært i, at Hacer Cetinalp fra Vorrevangskolen i Aarhus 
fik stribevis af 12-taller i sommer og nu går på naturvidenskabelig linje på gymnasiet. 
Men jo mere vi fortæller om det, jo mere bliver det forhåbentlig også en helt naturlig 
forventning til en pige, der hedder Hacer eller Fatima eller Aya, eller en dreng, der 
hedder Deniz med z eller Berker.

Både dansk og udenlandsk forskning viser, at høje forventninger fra lærerne får 
elever til at stræbe højere. Men desværre viser forskningen også, at lærerne har ten-
dens til at forvente mindre af nogle etniske grupper end af andre. Forskeren John 
Hattie har fundet ud af, at jo mere man ved om en elevs evner, for eksempel i form af 
tidligere karakterer og testresultater, jo mindre lader man sig påvirke at de ydre træk 
såsom etnicitet. 

Selvfølgelig er det et skolemæssigt handicap at have et andet modersmål end dansk 
med hjemmefra. Det er også et kæmpestort handicap at have dårligt uddannede 
arbejdsløse forældre, der er usikre på samfundets og skolens forventninger – uanset 
etnisk oprindelse. Disse handicap kan og skal skole, dagtilbud og samfund i det hele 
taget arbejde med at afbøde gennem dansk som andetsprog, lektiehjælpstilbud, inte-
gration og så videre. 

Men det er ikke et skolemæssigt handicap, at man har knaldsort hår og fravælger 
svinekød. Så med artiklerne om tosprogede, der scorer topkarakterer, handler det 
ikke endnu en gang om mønsterbrydere, der har brudt med bandemiljøet og nu skal 
fungere som rollemodeller. Det handler om at fejre god undervisning og flittige og 
dygtige elever på den måde, vi altid har fejret det – nemlig med gode 
karakterer. 

»Der er også sket store 
fremskridt på grund af 

evalueringsbølgen. Lærer-
ne burde af egen drift have 

taget dette område al-
vorligt, lang tid før de blev 

tvunget til det«.

Helge Christiansen
 i blogindlæg på netværket Danskundervisning

»Skolen er et makkerskab, 
men lige nu har vi ikke tillid 
til hinanden. Fordi den ene 
makker ville have hele ret-
ten, skal vi ikke miste ejer-
skabet. Nu er det ledelsens 
tur til at serve og komme 

os i møde med dialogisk og 
anerkendende ledelse«.

Svend Merring Madsen
 i kommentar til Niels Christian Sauer

»Finansminister Bjarne 
Corydon har netop for-

kyndt, at folkeskolerefor-
men står hans ’hjerte nært’ 

– på samme måde som 
konkurrencestaten gør det, 
og det hænger sådan set 
meget godt sammen«.

Brian Degn Mårtensson
i sin blog

Karen ravn,  
webreDaktør
kra@Dlf.org
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Ny folkeskolereform 
Udviklingsmuligheder i praksis

Se frem til en spændende dag, hvor du, i samspil 
med lærere, pædagoger og skoleledere, kan gene-
rere ideer og konkrete handlinger, der alle har til 
formål at fremme elevernes læring.

Hør perspektiver på:

		 •	 Understøttende undervisning
		 •	 Motion og bevægelse i skolen
		 •	 Synlig læring i praksis
		 •	 Bedre undervisningsmiljø og ro i klassen
		 •	 Ledelse af og i professionelle    
		 	 læringsfællesskaber
 
Sæt dit præg på processen. Deltag denne dag i 
et læringsfællesskab, hvor du kommer hjem med 
ideer, der kan udføres på din skole.

Se hele programmet og tilmeld dig på alinea.dk

indhold
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Forberedelse  
hjemme

Anders Balle:  
Lad lærerne arbejde 

hjemme.

Kernen i lærerens 
arbejde

Anders Bondo om  
professionsidealet i en  

ny virkelighed.

16

En hEstEslagtEr 
KrydsEr sit spor
Kunstneren Bjørn Nørgaard er som de fleste an-
dre også dannet af sin barndoms to skoler, som 
han genser for en stund. Men hvad betyder byg-
ninger for undervisningen? Og hvad er det, der er 

galt med gipsplader som skolemateriale? 
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à   Oversigt42

Vi skaber skolen  
– skolen skaber os! 

Anne Katrine Gjerløff 
om jubilæumsåret 

2014.

inklusion er et fælles-
skabsanliggende

Inklusion skal være et udvik-
lende møde mellem menne-
sker, mener børne- og unge-

psykiater søren Hertz.

regne rimer 
på designe

56 lakridspastiller i 
hver æske med form 
som en kube desig-

net af eleverne.
Artikel fra det faglige 
netværk i matematik.

tosprogede 
klarer sig bedre

Tag med til Vorrevangskolen.
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»Vi har brug for en fleksibel, moderne ar-
bejdsplads. Med hjemmearbejdstid, når der 
er brug for det. Vi har da ikke brug for en 
rigid industriarbejdsplads«.

Det siger formand for Skolelederforenin-
gen Anders Balle. Det budskab har han og 
næstformanden i Skolelederforeningen i løbet 
af efteråret serveret for omkring 4.800 skole-
ledere. På møder arrangeret af KL har de to 
givet en skoleledervinkel på de udfordringer, 
som skolerne står over for i det nye skoleår.  

Anders Balle er ligesom KL imod, at kom-
muner og skoler indgår aftale. Men han kan 
godt se en god grund til, at lærere, der øn-
sker at arbejde nogle timer hjemmefra, får 

mulighed for at gøre det. Det skal bare være 
noget, som leder og lærer ordner selv:

»Det er mellem læreren og skolelederen. 
Der skal ikke indgås egentlige aftaler. Men 
det skal give mening at være på skolen. Og 
hvis det giver mere mening at være hjemme, 
så fint for mig«, lyder det fra Anders Balle. 

»Vi skal sikre, at lærerne laver en god sko-
le for eleverne. Men det skal sandelig også 
være en god arbejdsplads, hvor det er inspi-
rerende og udviklende og sjovt at være«.

Stor uenighed om at arbejde hjemmefra
Anders Balle kan på ingen måde forstå, at 
DLF anbefaler lærerne at have hele deres 
arbejdstid på skolen, fordi det er deres eneste 
garant mod det grænseløse arbejde.  

»Jeg er lodret uenig i Lærerforeningens 

strategi om, at nu skal vi lave en arbejd 
efter reglerne-aktion. Det er det, de siger 
og skriver ud til tillidsrepræsentanterne«, 
siger Anders Balle og understreger, at han 
dog kun er fortaler for, at lærerne arbejder 
hjemme i en del af arbejdstiden, hvis de selv 
udtrykker behov for det. 

»Hvis modkravet bliver, at der skal opret-
tes hjemmearbejdsplads, så foregår arbejdet 
bare på skolen«, lyder hans holdning.

Balle: Teamsamarbejde mindsker  
behov for linjefag 
Skoleledernes formand mener, at det kan 
blive svært at nå regeringens mål om, at alle 
lærere i 2020 er uddannet til at undervise 
i de fag, de har. Men han er klar med alter-
native forslag og har en idé, som han gerne 

Lærere, der ønsker det, skal næste skoleår have mulighed for at arbejde 
hjemmefra, når det giver mening, mener skoleledernes formand, Anders Balle. 

Skolelederne:  
Lærerne kan arbejde  
hjemmefra 

»Vi har brug for en fleksibel, moderne arbejds-
plads. Med hjemmearbejdstid, når der er brug 
for det. Vi har da ikke brug for en rigid indu-
striarbejdsplads«, siger formand for Skolele-
derforeningen Anders Balle.

TeksT Maria Becher Trier
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I næste nummer af Folkeskolen bringer vi et 
dobbeltinterview med formand for overens-
komstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen 
og skoleledernes formand, Anders Balle.

f o l k e S k o l e n  /  0 2  /  2 0 1 4  /  7

vil drøfte med undervisningsministeren og 
DLF. 

»Vi skal til at lave mere fleksibel skole med 
tæt samarbejde og mere selvstyrende team. 
Derfor behøver der ikke eksempelvis på en 5. 
årgang med tre klasser at være tre linjefags-
uddannede dansklærere«, siger Anders Balle. 

»Én kunne være nok, og så har vedkom-
mende ansvaret for danskundervisningen. 
De andre lærere kan selvfølgelig godt udføre 
dele af danskundervisningen, men der er 
en linjefagsuddannet, der har ansvaret for 
det. Sådan kunne jeg godt se det«, mener 
Anders Balle. Han forudser, at skolen bliver 
udfordret af det nye mål om linjefagsuddan-
nede lærere. Han peger på, at mange skoler 
forsøger at sikre, at så få lærere som muligt 
underviser de enkelte klasser. Hvis lærerne 
kun skal undervise i deres linjefag, vil nogle 
lærere skulle undervise i flere klasser end i 
dag. Dermed er der risiko for, at de mister 
den tætte kontakt til eleverne. 

 »Jeg vil gerne benytte mig af et fålærer-
princip i teamsammensætningen. Jeg vil 
finde en mellemvej, så lærerne i meget hø-
jere grad end i dag er fælles om ansvaret for 
undervisningen – også fælles om gennemfø-

relsen af undervisningen, for det er de ikke 
ret meget i dag«, siger Anders Balle. 

Fokus på læring eller undervisning
Anders Balle mener, at skolerne fremover skal 
fokusere på læring. »Vi skoleledere er enige 
med KL og ministeriets præmis om, at vi skal 
fokusere på læring og ikke på undervisning. 
Det er læring, vi skal have i centrum. Det er 
elevernes resultater, der er i fokus. Vi skal 
udfordre alle børn. Vi skal mindske social 
baggrund og sikre trivsel«, siger Anders Balle 
og fortsætter:  

»Lærerforeningens strategi er, at man 
skal fokusere på undervisningen. Men vi 
mener, at det er elevernes læring, der skal i 
centrum«. 
mbt@dlf.org

.dk

TILSKUD

Jeg er lodret uenig 
i Lærerforeningens 
strategi om, at nu 
skal vi lave en arbejd 
efter reglerne-aktion. 
Det er det, de siger 
og skriver ud til til-
lidsrepræsentanter-
ne.
anders Balle
formand for Skolelederforeningen
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CD-ORD og  
MV-hvaffor noget?
MV-Nordic er det nye navn  
for Mikro Værkstedet. 

Læs mere på mv-nordic.com,  
hvor du kan prøve 
programmerne og få tips til din 
undervisning med dem.

Vi glæder os til at 
møde dig som  
MV-Nordic 
– med alt det kendte fra  
Mikro Værkstedet og mere til.

På Mikro Værkstedet har vi 
lavet pædagogiske it-pro-
grammer til de danske, 
svenske og norske skoler 
i 20 år - du kender os fra 
Skole Aftale+ og  
Tjek Tasken. 
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Når tosprogede elever rejser sig fra eksamens-
bordet, har de oftere grund til at storsmile. 
Ved afgangsprøven i sommer fik hver femte 
elev karakteren 10 eller 12. Tilbage i 2008 var 
det kun 15 procent, og det samlede gennem-
snit stiger. Karaktererne er også steget for de 
danskfødte elever, men faldet i antal elever, 
der får dumpekarakterer, er større blandt  
indvandrere og efterkommer end blandt 
danskfødte. Det viser tal fra Undervisningsmi-
nisteriet, som Folkeskolen har analyseret. 

En af de elever, som klarede sig godt ved 
den afsluttende prøve, var Hacer Cetinalp fra 
Vorrevangskolen i Aarhus. Pigen med tyrkisk 
baggrund fik topkarakterer i dansk, matema-
tik og fysik.

»Jeg kan godt lide at gå i skole og går meget 
op i at få høje karakterer. Det giver selvtillid. 
Det er dejligt at være så god, at man kan få den 
uddannelse, som man ønsker«, siger hun. 

Hacer Cetinalp har i dag skiftet 9. klasse ud 
med naturvidenskabelig linje på gymnasiet. 

De gode karakterer til tosprogede børn 

er en glædelig nyhed, mener Bjørn Hansen, 
formand for skole- og uddannelsespolitisk 
udvalg i Danmarks Lærerforening.

»Det er ikke umuligt for tosprogede 
at opnå gode resultater og udnytte deres 
kompetencer. Tallene viser, at folkeskolens 
indsats nytter noget. På lang sigt får det en 
positiv effekt på integrationen, når børn med 
indvandrerbaggrund i højere grad kan del-
tage i uddannelseslivet«, fastslår han. 

Succes har mange årsager
Der er mange forklaringer på, at børn med 
indvandrerbaggrund scorer bedre karakterer, 
fortæller Anne Holmen, professor i paral-
lelsproglighed på Københavns Universitet.

»Skolesystemet lykkes bedre. Det er dog 
svært at sige, om det skyldes en forbedret lærer-
uddannelse eller et øget fokus på uddannelser i 
minoritetsfamilier. Det kan også være en effekt af 
det fokus, som skolen har haft på, at sprog og fag 
hænger sammen. Og så kan det også spille ind, at 
der er investeret en del penge i en tosprogstask-
force og dansk som andetsprog«, mener hun. 

Karaktererne har generelt været stigende 
siden indførelsen af syvtrinsskalaen. Ifølge 

Undervisningsministeriet kan det spille ind 
på karaktererne, at prøverne ikke nødven-
digvis har samme sværhedsgrad fra år til år. 
Dog tyder noget på, at det går bedre for de 
tosprogede i dansk læsning og skrivning. Re-
geringens Integrationsbarometer viser også, 
at børn fra ikke-vestlige lande klarer sig bedre 
i skriftlig dansk og matematisk problemløs-
ning.  
freelance@dlf.org

Hver femte tosprogede  
scorer topkarakter
Færre tosprogede elever får dumpekarakterer ved folkeskolens afgangsprøve. 
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Læs mere: om karakteranalysen og om  
Vorrevangskolens undervisning på side 38.

Lærere og pædagoger i Folkeskolen, som 
arbejder med inklusion af elever, der tidlig-
ere blev placeret i specialklassemiljøer, kan 
via dette undervisningsforløb tilegne sig 
færdigheder i at arbejde inkluderende med 
børn, der begrænses i deres udvikling af 
negative selvfortællinger (herunder børn/
unge med diagnoser). 

Samtaler guidet af den narrative praksis 
kan være med til at mennesker åbner op for 
andre mulige selvfortællinger og dermed 
skaber grundlag for udvikling af en rigere 
identitetsforståelse og nye handlemulig-
heder.

Yderligere info: 
www.narrativ-praksis.dk

1-årig  tværfaglig 
uddannelse i narrativ 
teori og praksis

TeksT Kåre Kildall rySgaard

Det er især inden for dansk og engelsk, at børn med indvandrerbaggrund får højere 
karakterer. Regeringens Integrationsbarometer viser også, at børn fra ikke-vestlige 

lande klarer sig bedre til skriftlig dansk og matematisk problemløsning.

B e d r e  k a r a k t e r e r  i  d a n s k  o g  e n g e l s k

Andelen af elever med udenlandsk baggrund, som fik 10 eller 12 til folkeskolens afgangsprøve
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Hvad er kernen i lærerarbejdet? Hvilket ideal 
gælder for lærerarbejdet? Disse spørgsmål for-
søgte lærerne at besvare med det såkaldte »pro-
fessionsideal«, der blev vedtaget af kongressen 
i 2002. Nu relancerer Danmarks Læreforening 
idealet for at tegne et klarere billede af, hvad det 
vil sige at være lærer.

»I den reform, vi har på vej, er det første mål, 
at eleverne skal udfordres, så de bliver så dygtige 
som muligt. Det tror jeg ikke, at nogen er uenig i. 
Det er derfor, vi går ind i klasselokalet hver eneste 
dag. Det, der er interessant, er: Hvad betyder det, 
at eleverne skal blive så dygtige som muligt«, si-
ger DLF-formand Anders Bondo Christensen.

»Der kan man se, at det kvalitetsmål, der i re-
formen er stillet op i forhold til den målsætning, 
er, at 80 procent af eleverne skal klare sig godt i 
de nationale test i læsning og regning. I læsning 
og regning? Der bliver vi nødt til at spørge: Er 
det virkelig kvalitetsmål for, at eleverne bliver så 
dygtige som muligt?« spørger lærerformanden 
og henviser til punkt seks i professionsidealet:

»Læreren vil bidrage til udviklingen af elever-
nes menneskelige, sociale og politiske dannelse, 
så alle elever får forudsætninger for aktivt at 
præge såvel deres eget liv som samfundet«.

»Tænk lige på, hvad der står i det, i forhold til 
at ’de skal være gode til læsning og regning’«, 
siger Anders Bondo Christensen. 

Nationale test ændres
De nationale test skal ændres, så landets elevers 
resultater kan måles af skoleleder, forvaltning og 
ministerium. Det undrer Bondo, at undervisnings-
minister Christine Antorini (Socialdemokraterne) 
vil bruge de nationale test på den måde.

»De nationale test ændrer fuldstændig ka-
rakter. Da Socialdemokraterne i sin tid gik med 
til et nationalt testprogram, stod den nuværende 

minister igen og igen og sagde, at det her, det er 
et pædagogisk redskab til lærerne«, siger Anders 
Bondo Christensen. Han nævner også, at De 
Radikale og Socialistisk Folkeparti slet ikke ville 
være med til nationale test, for det ville blive for 
styrende for undervisningen. 

»Nu accepterer man, at testene ændrer ka-
rakter fra at være et pædagogisk redskab til at 
være kontrolinstrumentet på, om lærerne lykkes 
med at uddanne fagligt dygtige elever. Det er 
en meget fundamental ændring«, siger Anders 
Bondo Christensen. 

I England har de ændret skolen og teststyret 
skolen, og det har ændret lærernes rolle og selv-
opfattelse, mener han.

»Fokuserimg på testresultaterne, som man 
så i England, resulterede bare i, at lærerne be-
gyndte at koncentrere hele undervisningen om 
det, de blev målt på«, siger Anders Bondo med 
henvisning til en undersøgelse af de engelske 
læreres brug af tiden, hvori det fremgik, at læ-
rerne brugte 70 procent af tiden på opgaver, der 
var relateret til test.

Den engelske professor Margaret Brown for-
talte i den sammenhæng, at det havde ændret 
mange engelske læreres professionelle selvop-
fattelse. De var blevet godt tilfredse med den 
nye virkelighed – nu vidste de, hvad de skulle 
kunne for at levere varen.

»Den dag, det er holdningen blandt danske 
lærere, så har vi skudt os selv i foden og smidt 
noget ufatteligt værdifuldt på gulvet. Både for 
skolen og lærerprofessionen«, siger Anders Bon-
do Christensen.

Professionsidealet bliver genudsendt med 
næste udgave af Folkeskolen. DLF-kongressen 
vedtog i september, at foreningen i lyset af for-
årets lockout af lærerne og den nye arbejdstids-
lov 409 skulle give nyt liv til debatten om lærer-
ne som profession. Relanceringen bliver fulgt op 
af fem fyraftensmøder i marts, hvor professionen 
skal til debat. 
esc@dlf.org

Skolen og lærernes rolle bliver markant forandret med reformens fokus på resultatsty-
ring. Men skolen er mere end læsning og regning, siger Anders Bondo, i forbindelse med 
at Lærerforeningen på ny sætter spot på professionsidealet. Testskole skærper behov for 
fokus på lærerideal, mener han.

Professionsidealet i 
en ny virkelighed

TeksT ESbEN ChriStENSEN

Det, der er  
interessant, 
er: Hvad  
betyder det, 
at eleverne 
skal blive så 
dygtige som 
muligt.
Anders bondo Christensen 
Formand for Danmarks Lærerforening
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  Hvorfor professionsidealet nu? Hvorfor 
ikke sige, at lærerne er usikre på lov 409, 
at der er massevis af arbejdsmiljømæs-
sige spørgsmål, som skal besvares – lad 
os tage dem først?  
 »For mig er det ikke et enten-eller, men et 
både-og. Jeg tager lærernes bekymringer 
dybt alvorligt, i forhold til den hverdag de kan 
se foran sig med meget mere undervisning, 
store forventninger og krav til deres undervis-
ning, men samtidig betydelig dårligere mulig-
heder for at løse de opgaver, der er i tilknyt-
ning til undervisningen. Men det står ikke i 
modsætning til, at vi, samtidig med at vi går 
ind på den bane, også siger, at vi har brug for 
at få hejst den fagprofessionelle fane. Hvis vi 
kun koncentrerer os om arbejdsmiljøet, risike-
rer vi i virkeligheden, at der sker en markant 
ændring af lærerrollen. I England ændrede 
lærernes selvopfattelse sig i løbet af en 
håndfuld år«.

  Men virkeligheden i skolen er jo, at inklu-
sion og besparelser har fyldt meget de 
sidste år, og nu kommer reformen så. Er 
der ikke nogle brande, der skal slukkes?
 »Hvis vi kun gjorde det ene – uanset om det 
er brandslukning eller professionsidealet – så 
svigtede vi som Lærerforening, og vi svigtede 

som lærere. Men jeg har meget forståelse for 
lærere, der siger, ’at for mig er det helt afgø-
rende nu, hvordan jeg lykkes efter den 1. 
august, og der lægger jeg hovedkræfterne’«.

  Er Lærerforeningen offensiv nok i forhold til 
at gå konstruktivt ind i testdagsordenen?
 »Vi vil konsekvent bruge den viden, vi har. Og 
når man nu for eksempel ved, at nationale 
testsystemer får den her kontrolfunktion, der 
gør, at undervisningen bliver snævret ind mod 
det, der testes, og at vi dermed får nogle ele-
ver, der bliver fagligt dårligere rustet til at kla-
re de opgaver, de bliver stillet både i deres 
eget liv og af samfundet, så anbefaler vi ikke 
det. Vi oplevede også, da Lars Løkke kom ud 
og ville offentliggøre resultaterne af de natio-
nale test, at vi blev nødt til at fortælle, at det 
kan godt være, at der er et politisk flertal i 
Folketinget for det, men vi kan ikke anbefale 
det, for vi ved, at det vil medføre, at eleverne 
får dårligere undervisning. Lærere er ikke 
imod test, lærere har altid brugt test, så læn-
ge det er et godt aktivt pædagogisk redskab. 
Men vi bliver nødt til at fortælle, at vi faktisk 
ved med meget stor sikkerhed, at når test 
bliver et måleinstrument for kvaliteten i sko-
len, så får det en meget negativ effekt for den 
undervisning, som eleverne får«.

  Men skolen er ved at flytte sig, test og re-
sultatstyring spiller sandsynligvis en end-
nu større rolle i skolen om to år. Skal I ikke 
melde jer mere ind i samtalen, hvis I vil bli-
ve i den?
 »Vi har ikke siddet på en fjern ø og råbt op. 
Jeg var i tæt dialog med blandt andre den 
tidligere statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen (Venstre) om, hvorvidt vi kunne lave et 
partnerskab om folkeskolen. Det første, vi 
gjorde, da vi så regeringen komme med et 
udspil, der hed ’Gør en god skole bedre’, var at 
komme med et oplæg, der hed ’Sammen gør 
vi en god skole bedre’, hvor vi prøvede at mel-
de ind i forhold til de målsætninger, der lå i 
regeringens oplæg, men som samtidig byg-
gede på nogle ting, som vi forskningsmæs-
sigt kunne stå inde for. Hvis de, der har viden 
og indsigt på området, siger: ’Okay, der sidder 
nogle økonomer i KL og nogle økonomer i re-
geringen, der har sat en dagsorden, så tilpas-
ser vi os bare den’, så får man ikke en bedre 
skole. Og vi blev lærere, fordi vi har et mål 
med det arbejde, vi udfører med eleverne, og 
det skal vi italesætte, for ellers svigter vi vo-
res opgave«. 

esc@dlf.org

ESBEN CHRISTENSEN  SpørgEr        Anders Bondo ChrisTensen   SvArEr: 

Danmarks Lærerforening genudsender »professionsidealet«, men er timingen rigtig med presserende 
problemer og ubesvarede spørgsmål til lærerarbejdet i skolen efter reformen?

»Det er ikke et enten-eller,  
men et både-og«

foto: Bo Tornvig
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Torsdag 9. januar 2014 kl. 10.30

Fredag 17. januar 2014 kl. 10.00

Loft over undervisningstiden 
i Lyngby-taarbæk
Lyngby-taarbæk Lærerforening har indgået en aftale med kommunen, hvor lærerne mak-
simalt kan undervise 780 timer om året – svarende til 26 lektioner om ugen. Kommunen må 
ansætte flere lærere for at opfylde skolereformens krav om flere timer til eleverne. 

nyt redskab: Københavns lærere  
kan følge elevernes udvikling i  
de nationale test

 -

nu bliver det lettere for lærerne at følge elevernes udvikling i de na-
tionale test. københavns kommune har udviklet »Beregneren«, som 
læsevejledere og dansklærere kan bruge til at følge hver enkelt elevs 
læseudvikling over tid via elevernes score i de obligatoriske og de 
frivillige nationale test. Dermed måler lærerne pludselig, hvor meget 
eleverne har flyttet sig i testene, og ikke bare hvor de ligger i forhold 
til et landsgennemsnit. 

lærerne i lyngby-Taarbæk får som foreløbig 
de eneste i landet et loft for, hvor mange 
timer om året de kan undervise, når den nye 
folkeskolereform træder i kraft til august. 

Byrådet i lyngby-Taarbæk godkendte i 
sidste uge en aftale mellem lærerkredsen og 
kommunen, som indebærer, at ingen lærere 
eller børnehaveklasseledere har mere end 
780 undervisningstimer om året – svarende 
til gennemsnitlig 26 lektioner om ugen.  

førsteviceborgmester i den konservative 
kommune simon Pihl sørensen har arbejdet 
for at overbevise byrådet om, at en aftale 
med lærerne er den rigtige vej at gå. 

»På baggrund af det kedelige forløb i for-
året har vi lokalt prøvet at genoprette tilliden. 
Vi har nemlig tillid til lærerne, det er derfor, 

kommunens skoler er i top, fordi vi har et 
godt samarbejde«.

loftet for lærernes undervisningstimetal 
betyder, at kommunen må tilføre flere penge 
til skoleområdet for at kunne ansætte flere 
lærere, så de kan opfylde reformens krav om 
flere undervisningstimer til eleverne.  

»Der vil være flere lærerstillinger. og det 
kan kun lade sig gøre ved at tilføre resurser. 
Man kan vist roligt sige, at regnedrengene i 
finansministeriet og i kl ikke har modtaget 
matematikundervisning i lyngby. Reformen 
er stort set lige så underfinansieret som sta-
ten Grækenland«, lyder det fra simon Pihl. 

formand for lyngby-Taarbæks lærerfor-
ening ole Porsgaard er stolt af sin kommune. 

»Jeg er utrolig glad for, at der er politi-
kere, der her lokalt går ind og tager ansvar for 
folkeskolen. Hvis vi fortsat skal have en god 
skole i lyngby-Taarbæk, så er det her vejen«, 
siger ole Porsgaard. 
mbt@dlf.org  

Aftale:

»Reformen er stort set lige så underfinansieret som 
staten Grækenland«, sige lyngby-Taarbæks kon-
servative førsteviceborgmester simon Pihl sørensen. 
kommunen tilfører 50 millioner kroner og ansætter 
flere lærere.

Det burde bare være en 
knap i testsystemet, 
mener souschef på 
Rådmandsgades skole 
Martin Wåhlin, som 
opfordrede kommunen 
til at udvikle et system. 
Men det er ikke svært 
at kopiere elevresulta-
terne over i Beregne-
rens excel-ark. 
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•	 frederiksberg kom-
mune forventer, at læ-
rerne arbejder hjemme

•	 Antorini: Praksislæ-
ring kan godt være 
lærerstyret og på højt 
niveau

•	 Tysk lærer skaber  
debat: Jeg skammer 
mig over jeres børn

•	 kl til skolelederne: 
Tilsyn ved idrætsar-
rangementer er ikke 
undervisning

•	 odder garanterer  
skriveborde til lærerne

 -

»Det bliver et farvel til lærerfaget 
herfra«, skrev lærer Ann-Birthe 
Nicolaisen på Twitter. Efter 14 
år som lærer på blandt andet en 
efterskole og som underviser i 
en sømandskirke i New York blev 
den danske folkeskole den ud-
fordring, der fik hende til at søge 
nye karriereveje. 

»Mine fire et halvt år som 
folkeskolelærer har været det 
hårdeste og mest demotiverende 
job, jeg har haft. Det, der har sat 

prikken over i’et, er lockouten. 
Retorikken omkring lærere og 
folkeskolen har kostet mig min 
motivation«.

Fra den 1. februar er Ann-
Birthe Nicolaisen ikke længere 
folkeskolelærer. Hun har sagt sit 
job op og vil i stedet koncentrere 
sig om sit deltidsjob på undervis-
ningsforlaget Clio Online og sin 
egen kursusvirksomhed.

»Jeg elsker at være lærer. El-
sker at være sammen med børne-

ne og elsker at planlægge god og 
nærværende undervisning, der ryk-
ker for eleverne. Men jeg synes, at 
rammerne som folkeskolelærer gør, 
at det er svært at imødekomme de 
krav, jeg stiller til mig selv«.   
asw@dlf.org

en lærers afsked  
med folkeskolen:

»Lockouten 
splittede mig«

Fredag 10. januar 2014 kl. 07.00

Torsdag 16. jan. 2014 kl. 15.14

strandgårdskolen:  
Vi er også bekymre-
de for flere timer
lærerne på strandgårdsko-
len i Ishøj er fuldt ud lige så 
bekymrede som alle andre 
lærere ved udsigten til at 
skulle undervise næsten tre 
lektioner mere per lærer fra 
næste skoleår. skolen har 
holdt møde i faglig klub, fordi 
de oplevede, at artiklen om 
skolen i sidste nummer af 
folkeskolen kunne læses, 
som om de ikke så nogen 
problemer i flere timer. »læ-
rerne på strandgårdskolen 
er tværtimod fuldt ud lige så 
bekymrede som lærere på 
andre skoler i landet, som 
skal følge reformen og lov om 
arbejdstid«, står der i brevet 
til folkeskolens redaktion.

Fredag 10. jan. 2014 kl. 13.37

Rapporter viser  
store problemer 
med inklusion
kun fire procent af lærerne 
i Vordingborg oplever, at 
inklusionen i kommunen 
lykkes i høj eller meget høj 
grad. 11 procent af pæda-
gogerne og over halvdelen 
af skolelederne har samme 
svar. »Bekymrende«, konklu-
derer en statusrapport, som 
er udarbejdet af kommunen 
og Undervisningsministeriet. 
»Rapporten passer fuld-
stændig med det, vi hører«, 
siger kredsformand Jonna 
Rolvung. også i Roskilde 
viser en undersøgelse, at tre 
ud af fire lærere vurderer, 
at de har elever, der ikke får 
den særlige støtte, de har 
brug for.

Mandag 13. jan. 2014 kl. 07.00

DLF udvikler app til 
tidsstyring
Det bliver skoleledernes 
ansvar at opgøre lærernes 
arbejdstid efter sommerfe-
rien. Alligevel er Dlf i gang 
med at udvikle en app, som 
lærerne kan bruge til at re-
gistrere arbejdstid.

»Appen kan hjælpe læ-
rerne i de tilfælde, hvor man 
lokalt har aftalt, at der kan 
arbejdes hjemme, og give 
lærerne en sikkerhed for, at 
de ikke arbejder for meget«, 
siger formand for overens-
komstudvalget i Dlf Gordon 
Ørskov Madsen.

Fredag 3. jan. 2014 kl. 13.33

DLF: Lærerne kan se frem  
til højere løn
I dag er diverse løntillæg, herunder under-
visningstillægget, slået sammen i de fleste 
kommuner, og der er indgået en lokal aftale 
om lønmidlerne. Men da de lokale aftaler er 
afskaffet med den nye arbejdstidslov, skal un-
dervisningstillægget igen udbetales separat.

»Isoleret set er det en god nyhed for lærer-
ne. Den udbetalte løn, som lærerne får, vil gen-
nemsnitligt set blive højere, når nu undervis-
ningstimetallet stiger gennemsnitligt for den 
enkelte lærer. Men når jeg siger isoleret set, er 
det, fordi vi er mange, der er bekymrede over, 
at man bare skruer op for undervisningstime-
tallet, så der er en mindre del af arbejdstiden 
til forberedelse«, siger formand for overens-
komstudvalget i Dlf Gordon Ørskov Madsen.

Dlf forventer dog, at netop undervisnings-
tillægget vil begrænse kommuners og sko-
lelederes lyst til at skrue helt op for lærernes 
undervisningstimetal.

»Retorikken omkring lærere og folke-
skolen har kostet mig min motivation«, 
siger lærer Ann-Birthe Nicolaisen, der 
nu har sagt sit job op. Foto: Privat
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Trafiksikkerhed i Øjenhøjde 2014
Tilmeld dine 2.-4. klasses elever nu!

Nu kan du igen gratis tilmelde dine elever til 
Danmarks største trafiksikkerhedskampagne 
med fokus på børn og lastbiler. Målet er  
fortsat at tilbyde en koncentreret undervisning,  
hvor børn lærer at omgås store lastbiler i 
trafikken. Programmet henvender sig til børn 
fra 2.-4. klasse og vil være to–delt. Første del  
foregår i klasselokalet og anden del i  
skolegården. Én klasse kan deltage pr. lektion 
på maks 50 minutter.

Et lastvognstog placeres i skolegården. Børnene 
får trafikundervisning omkring lastbilen og får 
under betryggende forhold mulighed for at 
komme helt tæt på og bl.a. se udsigten fra 
chaufførens sæde.
Alle deltagende børn får til sidst udleveret en 
gratis trafiksikkerhedsvest samt en pjece til 
forældre og lærere til opfølgning.

Bag kampagnen står DTL, som er 
vognmandsbranchens brancheorganisation, 
3F transportgruppe, som er chaufførernes 
fagforening, Danske Fragtmænd, part-
nerne Volvo, energiselskabet OK, Codan For-
sikring      samt Børneulykkesfonden, som alle 
 har fokus på trafiksikkerhed.

Tilmelding:
I 2014 har vi valgt primært at fokusere på 
Østjylland fra Limfjorden til Horsens.  Lastvogns-
toget vil være til rådighed i ugerne 17-22 og 
tilmeldingen foregår efter først-til-mølle 
princippet. 

Tilmeld dig her på: www.trafiksikkerhed.info

Vi har brug for følgende informationer:
Skolens navn, adresse og telefonnummer, 
ønsket besøgsuge/-dato og tidspunkt 
(formiddag/eftermiddag), navn, e-mailadresse
og telefonnummer til kontaktperson samt  
navn og mobilnummer til skolens pedel af 
hensyn til placering af lastvognen på skolens 
areal.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe 
til os på telefon: 61 77 60 18 eller skrive en mail 
til os på: trafiksikkerhed@cjmarketing.dk

Danske
Fragtmænd

Læs mere på 
www.trafiksikkerhed.info
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{Old}
I særklasse
når det udtryk anvendes i vore 
dage, knyttes det som regel til 
noget positivt. en vin kan være 
i særklasse, en præstation kan 
være i særklasse, en ferieoplevelse 
kan være i særklasse. 
Da jeg lærte ordet at kende, var 
der knyttet andre forestillinger til 
det. På min skole var der børn, der 
gik i særklasse – i en klasse for 
sig selv – ikke fordi de nødvendig-
vis var sære, men fordi de havde 
svært ved at følge med i undervis-
ningen. ordbog over det danske 
sprog definerer i et bind fra 1946 
særklasse som »skoleklasse for 
daarligt begavede børn«. 
    lærerne foretrak, at vi kaldte 
klassen for en hjælpeklasse. 
Dette ord defineres af samme 
ordbog som »klasse, hvori børn, 
der paa grund af sygdom, under-
ernæring og lignende er kommet 
tilbage for deres kammerater, 
(midlertidig) anbringes«, og det 
er jo noget lidt andet. endnu før 
talte man om sinkeklasser, og 
jeg har kendt en underviser, som, 
efter hvad han oplyste, havde 
fungeret som sinkedegn. 
   Men altså: I halvtredserne hav-
de mange af de større skoler flere 
niveauer: Underskole, mellem-
skole, fri mellemskole, realklasse 
og hjælpeklasse. Ingen af delene 
eksisterer længere. fri mellem var 
for »de mindre bogligt anlagte« 
eller »for de mere praktisk an-
lagte«. senere gjorde forfatteren 
Peter Høeg »de måske egnede« 
til en kendt bogtitel.

 (New) 
 
I dag holder man eleverne sam-
let. Inklusion er et af tidens pæ-
dagogiske hurraord. De elever, 
der udskilles, er nu mange steder 
de kvikkeste, der mødes omkring 
særlige talentudviklingsprogram-
mer, i eliteklasser eller på elite-
skoler. Hvor man før isolerede 
bunden, isolerer man nu toppen 
eller dem, der på udskilningstids-
punktet tegner til at nå derhen. 
Men som bekendt udvikler børn 
deres talenter på meget forskel-
lige tidspunkter, og tidens elite-
dyrkelse huer ikke undertegnede
Professor Higgins

Engskolen 100 år
frem til 1982 lå den tidligere Værneskole på Maria kirkeplads, hvorefter 
den flyttede og skiftede navn til engskolen. skolen tilbyder særligt tilret-
telagt undervisning for børn, der er fagligt svage eller har sociale, motori-
ske eller indlæringsmæssige vanskeligheder.

Værneskoleelever
Protokollerne fra Værneskolen røber, at eleverne ofte havde sociale og 
helbredsmæssige problemer, der kun gjorde skolegangen sværere for 
dem. Målet med undervisningen var, at eleverne skulle blive i stand til at 
bestride et simpelt job som for eksempel tjenestepige eller buddreng.

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

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

og sætter kuriositeterne  
i perspektiv med  

nutiden.

I 1800-tallet havde byskoler og landsbyskoler hver de-
res udfordringer. På landet var bygningerne ofte små, 
skolevejene lange og investeringer i undervisnings-
materialer sparsomme. I større købstæder og især i 
hovedstaden var der derimod fra midten af århundredet 
en markant investering i udbygning af skolevæsenet, 
blandt andet på grund af det stigende børnetal og for 
at dæmme op for sociale problemer. 

I københavn eksisterede en række forskellige spe-
cielle skoleformer for børn med særlige behov, for ek-
sempel Blindeinstituttet, og for børn, som man mente 
krævede særlig overvågning, for eksempel Internatsko-
len. I de offentlige skoler fandtes også hjælpeklasser for 
børn, der ikke kunne følge med på de 
andre børns niveau. Årsagerne 
kunne være sygdom, dårlig ad-
færd eller manglende evner.

omkring 1900 var der 
stor interesse for, hvordan 
man kunne vurdere og ud-
skille børn, der var forsinkede 
i deres udvikling, og som der-
ved forsinkede de øvrige elever 
i klassen; de såkaldte sinker. Inte-
ressen for test og særundervisning var en del af en ny 
kompleks, international pædagogisk bølge, der havde 
rødder dels i fröbels og Montessoris småbørnspæda-
gogik, dels i tidens socialdarwinisme.

I skandinavien mødtes læger, pædagoger og lærere 
og drøftede spørgsmål på konferencer og i tidsskrifter 
med de tidstypiske titler: »nordisk Tidsskrift for Blin-
de-, Døvstumme- og Idiotskolen« og dets efterfølger 
»nyt Tidsskrift for Abnormvæsen«.

I frankrig udvikledes IQ-test netop til dette formål, 
og i Mannheim i Tyskland fandtes et system af paral-
lelle hjælpeklasser, der skulle sikre, at elever blev un-
dervist sammen med børn på deres eget niveau. I 1913 
åbnede Danmarks første specialskole for »sinkerne«; 
Værneskolen på Maria kirkeplads. navnet antyder en 
bevidsthed om, at disse elever havde brug for særlig 
opmærksomhed og omsorg, og skolen havde gode for-
hold, for eksempel en legeplads med sandkasse og lav 
klassekvotient. De lærere, der underviste på skolen, og 
som skrev om og engagerede sig i sinkernes skolegang, 
var også blandt tidens progressive pædagoger, blandt 
andre sofie Rifbjerg og legepladsforkæmperen Hans 
Dragehjelm.

Sinker
Værneskoler: For 100 år siden åbnede Danmarks første værneskole. Eleverne var de børn, der ikke kunne 
følge med i skolen; de såkaldte sinker.

foto: »Væ
rneskolens arkiv, københavns stadsarkiv«

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde 2014
Tilmeld dine 2.-4. klasses elever nu!

Nu kan du igen gratis tilmelde dine elever til 
Danmarks største trafiksikkerhedskampagne 
med fokus på børn og lastbiler. Målet er  
fortsat at tilbyde en koncentreret undervisning,  
hvor børn lærer at omgås store lastbiler i 
trafikken. Programmet henvender sig til børn 
fra 2.-4. klasse og vil være to–delt. Første del  
foregår i klasselokalet og anden del i  
skolegården. Én klasse kan deltage pr. lektion 
på maks 50 minutter.

Et lastvognstog placeres i skolegården. Børnene 
får trafikundervisning omkring lastbilen og får 
under betryggende forhold mulighed for at 
komme helt tæt på og bl.a. se udsigten fra 
chaufførens sæde.
Alle deltagende børn får til sidst udleveret en 
gratis trafiksikkerhedsvest samt en pjece til 
forældre og lærere til opfølgning.

Bag kampagnen står DTL, som er 
vognmandsbranchens brancheorganisation, 
3F transportgruppe, som er chaufførernes 
fagforening, Danske Fragtmænd, part-
nerne Volvo, energiselskabet OK, Codan For-
sikring      samt Børneulykkesfonden, som alle 
 har fokus på trafiksikkerhed.

Tilmelding:
I 2014 har vi valgt primært at fokusere på 
Østjylland fra Limfjorden til Horsens.  Lastvogns-
toget vil være til rådighed i ugerne 17-22 og 
tilmeldingen foregår efter først-til-mølle 
princippet. 

Tilmeld dig her på: www.trafiksikkerhed.info

Vi har brug for følgende informationer:
Skolens navn, adresse og telefonnummer, 
ønsket besøgsuge/-dato og tidspunkt 
(formiddag/eftermiddag), navn, e-mailadresse
og telefonnummer til kontaktperson samt  
navn og mobilnummer til skolens pedel af 
hensyn til placering af lastvognen på skolens 
areal.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe 
til os på telefon: 61 77 60 18 eller skrive en mail 
til os på: trafiksikkerhed@cjmarketing.dk

Danske
Fragtmænd

Læs mere på 
www.trafiksikkerhed.info
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konkret kritik:  
billedhuggeren og  

hesteslagteren har meget 
at sige om,  hvad gode byg-

ninger betyder for dannelse.
om defekte økonomiske 
modeller og manglende 

respekt for den viden, man 
får ved at arbejde grundigt 
med ordentlige materialer.
bjørn nørgaard besøger to 

af sine gamle skoler.

»Goddag, det er Bjørn Nørgaard. Du har fået 
en idé?«

Stemmen er karakteristisk slæbende, 
skarp uden at være klar. Forspillet til den 
uventede opringning har været samtaler og 
mails med folkene omkring billedkunstneren. 
Uden at det egentlig virkede, som om der var 
hul igennem. Men nu har han altså fået be-
skeden – og så handler det om at overbevise: 
Vil han med ud at besøge skolerne i barn-
dommens land? For at tale om bygninger, 
barndom og det, der ikke læres bedst ved at 
læse bøger.

Med folkeskolereformen er det ambitio-
nen, at der skal undervises og læres på nye 
måder. Derfor var det oplagt, at ministeriet 
inviterede Bjørn Nørgaard til i fjor at holde 
tale på sensommerens Sorø-møde: Den mod-
ne kunstners tanker har sine udspring i bil-
ledhuggerværkstedet. Han er et eksempel på, 
hvad der kan komme ud af at arbejde med et 
konkret håndværk. At arbejde med det fysisk 
sansede og bygge videre på det – konkret 
erfaringsbaseret viden stimulerer fantasi og 
kreativitet. Godt håndværk og gode bygninger 
sender signaler til eleverne om respekt og 
tillid.

Der gik en mur igennem skolegården. 

Drengene på den ene side og pigerne på den 
anden. Op til muren var der dog skure, og det 
gjaldt derfor om at kravle op på skurene og få 
et glimt af dem på den anden side af muren. 

Afstanden fra start-50’ernes skolevirke-
lighed til i dag er næsten ubegribelig. Til 
trods for at der bare er tale om 60 år i vores 
tidsregning. Da den lille skoledreng Bjørn 
Nørgaard rendte til Hillerødgades Skole på 
Ydre Nørrebro, løb han fra et hjem uden 
fjernsyn eller telefon. Han spurtede igennem 
tunnelen, selvom det egentlig kun var spor-
vognen, der måtte det, så man skulle skynde 
sig igennem.

For den unge Bjørn og flertallet af de nye 
klassekammerater var det første møde med 
en institution. Børnehavealderen var brugt 
i børnestyrede fællesskaber i gården, hvor 
voksne ikke spillede en specielt stor rolle.

»For mig var det overvældende at gå ind 
ad en dør og gøre noget, man fik besked på«, 
fortæller Bjørn Nørgaard.

Langs muren op til indgangen løber en 
bænk. Det har den gjort hele skolens levetid 
– det solide håndværk, som vi kan konstatere 
har 100 år på bagen, begejstrer billedkunst-
neren.

»Der er ikke mange af de bænke, som man 

t e k s t :  E s b E n  C h r i s t E n s E n    Ë    F o t o :  P E t E r  h E l l E s  E r i k s E n
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Idræt fyldte meget i Bjørn Nørgaards skoletid. 
Med sine korte ben var han god til 60-meter 
løb. Gensynet med de 100 år gamle ribber i 
drengegymnastiksalen vækker glæde.

sætter op i dag, der holder i 100 år, men den 
her har altså stået der i 100 år«, siger Bjørn 
Nørgaard. Inden for døren står også trappen, 
stort set som den blev snedkereret for 100 
år siden. »I de her tider, hvor man ævler om 
miljø og resurser, er sådan et hus jo ekstremt 
resurserigtigt«.

I dag regner man slet ikke med, at bygnin-
ger holder så længe. Et hus bliver afskrevet 
over 30 år, ligesom bygningens drift- og an-
lægsbudgettet er adskilt. Så et solidt, ordent-
ligt byggeri er ikke nødvendigvis en god for-
retning i et kommunaløkonomisk regneark, 

derimod er der penge at spare med billigt 
byggeri, hvorefter fremtiden må tage sig af de 
udgifter, det måtte koste at vedligeholde det.

»Hvis du bygger solide huse, kan du blive 
ved med at genbruge dem – du kan blive ved 
med at lave om på dem. Du river jo heller ikke 
de dårlige huse ned efter 25 år, selvom de er 
udtjente, så du skal blive ved med at renovere 
på dårligt byggeri«, siger Bjørn Nørgaard.

En lang gang forbinder skolens gamle pi-
geafdeling med drengefløjen – trappetrinnet 
ned udgøres af en granitsten.

»Prøv at se, det er en hel sten. Det er jo 
fantastisk«.

Den slags langtidsholdbare løsninger mø-
der man ikke mange af i nutidens byggerier.

»Problemet er, at når man bygger i dag, 
regner man ikke levetid ind i kvadratmeter-
prisen. Der er ingen, der overhovedet tager 
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H i l l e r ø d -
g a d e s  
s k o l e

overværet

»Ingen gipsplader på en 
skole. Ingen gipsplader 
for himlens skyld, gips-
plader kan ikke holde til 

noget. Det skal være  
noget, du kan sparke til, 
det er regel nummer ét«.

bjørn nørgaard
•	 er	født	i	1947.

•	 Landskendt	for	en	kunstnerisk	heste-
slagtning	–		Hesteofringen	-		i	1970	i	
protest mod Vietnamkrigen.

•	 Har	blandt	andet	været	professor	ved	
Kunstakademiet	og	formand	for	Det	
Særlige	Bygningssyn,	der	vurderer	byg-
ningers frednings- og bevaringsværdi.

•	 Har	udført	17	gobeliner	over	Danmarks-
historien – ophængt på Christiansborg.

•	 Ridder	af	Dannebrog.
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»Så har kvajpander-
ne malet med noget 
forkert ovenpå. Det 
er oliemaling, og de 
har sikkert malet 
plastic oven på olie-
maling«.

»Mattias Tesfaye har 
været utroligt fint ude 
i arbejdet med at give 
håndværk status. In-
den for arkitektur og 
billedkunst har vi siden 
70’erne diskuteret, om 
et moderne samfund 
alene skal satse på 
viden. Med videns-
samfundet forestillede 
vi os, at vi skulle sidde 
og tænke smarte tan-
ker, og så skulle alle 
idioterne udføre vores 
ideer. Den idé var død, 
før den var tænkt«.

»De her detaljer har 
teglværksarbej-
dere stået og lavet 
på teglværket. Det er 
meget præget af ’arts 
and craft’, der var en 
bevægelse i England 
i 1800-tallet, som 
handlede om at få 
kunsten ud i sam-
fundet«.

ind i budgettet, hvad levetiden er på mate-
rialerne. Hvis du havde levetid og drift med 
i anlægsbudgettet – så ville det være et helt 
andet regnestykke. Man vil ikke udarbejde 
økonomiske modeller, der giver mulighed 
for at tænke i økonomi over lang tid, og så 
vælger man at bygge noget lort«, siger Bjørn 
Nørgaard.

Rammesave
Sløjdlokalet på skolen har gamle høvlebænke, 
ligesom værktøjet også på en forunderlig 
facon sender en hilsen fra fortiden.

»Det er rammesave«, udbryder Bjørn Nør-
gaard begejstret. »Der er ikke mange, der kan 
lægge en rammesav i dag. Du kigger ned, og 
alt efter hvad du saver, lægger du den ud«. 
Bjørn Nørgaard lærte rammesaven at kende, 
når han arbejdede med hos morfaren, der 
var møbelsnedker. Da morfaren mistede 
synet, hjalp den unge Bjørn med at lægge 
savene op. Første opgave til de kommende 
møbelsnedkere dengang var at bygge deres 
eget værktøj. 

»Alle tror, at alting bliver lavet på maskine. 
Men nogle af de fineste møbler, vi har i dag, 
de er lavet i hånden«, siger Bjørn Nørgaard. 
Han har oplevet årtiers nedvurdering af 
håndværk og erfaringsbaseret viden. Derfor 
er det også noget, der vil tage tid at ændre – 
han mener, at det er skolens ansvar, at både 
børnene og de unge lærer og opdrages til at 
bruge deres eget sanseapparat og fantasi. I 
den sammenhæng håber han, at statusforhol-
det mellem håndværk og det boglige vil blive 
anderledes i fremtidens skole:

»Så den rationelle eksakte viden sidestilles 
med den intuitive erfaringsbaserede viden«.

Skolen producerer viden
Bjørn Nørgaard oplever i øvrigt, at politiske 
påstande og økonomiske ideer bliver kaldt 
eksakt viden uden at være det. 

»De kunne lige så godt sige det modsatte. 
Vi er enige om, at der er grænser for, hvor 
stor den offentlige sektor kan være. Men at 
lade som om den offentlige sektor kun er ud-
gifter – det er jo vrøvl. Problemet i dag er, at 

de visioner, der findes politisk, alle sammen 
går ud fra, at vi skal levere produktive men-
nesker til erhvervslivet, fordi erhvervslivet 
er det eneste, der leverer værdi. Men det 
samfund, som vi lever i, er resultatet af den 
værdiskabelse, som er kommet ud af kunst-
nere, filosoffer, forfattere og skolemennesker 
som Grundtvig. Og i dag siger man, at alt of-
fentligt forbrug er udgifter. Men skolen er jo 
produktiv, den producerer jo viden. Hvis ikke 
man lægger den værdiskabelse ind i bereg-
ningerne, så kan man jo sagtens få samfundet 
til at se håbløst ud«, siger Bjørn Nørgaard. 
»Problemet er, at det er forkert, ligesom det 
er forkert, når man skiller drift og anlæg ad i 
forbindelse med byggeri«.

Et nyt århundrede
Der er omkring en håndfuld kilometer fra 
Hillerødgades Skole på Ydre Nørrebro til Ma-
rielyst Skole i Søborg. Bjørn Nørgaard flyttede 
med familien allerede efter 1. klasse. Væk fra 
det tætbebyggede nordvestkvarter. Familien 
flyttede til en nyere lysere lejlighed med altan, 
og den lille Bjørn flyttede til Marielyst Skole.

Til højre for hovedindgangen ligger den 
tidligere pedelbygning. Pedellen var en ordent-
lig kleppert, der påtog sig et personligt ansvar 
for skolen og dens interiør. Det var om ikke 
at blive opdaget, hvis man havde forbrudt sig 
mod reglerne. Mens turen til skole tidligere gik 
til fods gennem sporvognens tunnel, havde 
Nørgaard en cykeltur, der tog præcis fem mi-

nutter, for man skulle være igennem porten, 
når klokken holdt op med at ringe. Ellers stod 
den på en »nød« (slag med midterste kno oven 
i hovedet, redaktionen) eller en sveder.

»Og svedere, det gad man ikke«.
Selve omplantningen husker Bjørn Nør-

gaard som en positiv luftforandring – blandt 
andet fordi Gladsaxe efter nogle år fik Erhard 
Jakobsen i spidsen, der var »en fantastisk 
borgmester«, som havde indført den nyeste 
pædagogik.

»Det var en helt anden måde at gå i skole 
på«, siger Bjørn Nørgaard.

Som den tidligere skole var den nye af 
håndværksmæssigt høj standard. Tegnet af 
Vilhelm Lauritzen efter »funktionalismens 
lærebog: Store vinduespartier, masser af lys, 
åbne gangarealer, lyse farver, et enkelt udfor-
met interiør og et meget, meget smukt hus«, 
har Nørgaard skrevet om skolen.

I dag arbejder håndværkere på højtryk 
med renoveringen. Centralt i skolen står 
aulaen, der som et stort fælles rum er erklæ-
ret bevaringsværdigt. En bevaringsværdi, der 
i øvrigt blev vedtaget i den seksårige periode, 
hvor Bjørn Nørgaard var formand for »Det 
Særlige Bygningssyn«, der står for vurdering 
af bygningers bevaringsværdi. Selvom aulaen 
bevares, bliver skolen en lang række steder 
forandret markant. 

Før vi går ind, opremser Nørgaard grund-
reglerne for nybyggeri:

Gips er bandlyst!
»Ingen gipsplader på en skole. Ingen gipspla-
der for himlens skyld, gipsplader kan ikke 
holde til noget. Det skal være noget, du kan 
sparke til, det er regel nummer ét«. 

»Regel nummer to: Du skal bygge det i ma-
terialer, der kan vedligeholdes. Der skal være 
én gang om året, hvor skidtet bliver sat i stand. 
Når vi kom tilbage fra sommerferie, stod alting 
som nyt«, siger Bjørn Nørgaard. Han under-
streger, at vel vedligeholdte skolebygninger 
giver børnene en fornemmelse af, at de lever i 
et samfund, der er til at regne med. Og en op-
levelse af, at mennesket er i centrum.

Inde på skolen er det første, der møder os, 

Hillerødgades Skole  
fra 1914 står tom og er 

under ombygning, så 
Frederiksgård Skole kan 
flytte ind senere i 2014. 
Bjørn Nørgaard gik der i 

1. klasse.
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gipsplader – et efter sigende utroligt anvendt ma-
teriale i byggeri og renovering af landets skoler. 
Så Nørgaard går hurtigt forbi – op ad trappen, 
der stadig har sit oprindelige messinggelænder. 
Heroppe har vi et godt udsyn over aulaen.

»Arkitekturen siger: Fællesskab er vigtigt. 
I dag er det det individuelle, som er vigtigt«, 
kommenterer Nørgaard. Han fortæller om en 
skoletid i Søborg, der var centreret om idræt, 
og om hvordan den lidt nørdede botaniklærer 
»Ålen« blev elevernes helt, da en fugleedder-
kop, der havde rejst med en banankasse til 
Danmark, blev holdt i live på grund af Ålens 
indsigt i edderkoppens kost. Sådan fortæller 
Nørgaard, mens vi bevæger os rundt på skolen. 

Klasselokalerne skal lægges sammen, så 
skolen i fremtiden kan huse flere elever per 
klasse. Bygningen har i den proces mistet no-
get af sin vindstyrke, og der bliver derfor sat 
stålbjælker op som nye bærende elementer. 
En »udmærket løsning«, siger Nørgaard, men 
man kunne også have valgt at mure op igen. 
Stålbjælkerne er et fravalg af en muret mur.

»Problemet er, at håndværk er baseret 
på erfaring og traditionelle materialer. Når 
du har stål og betonkonstruktioner, så lig-
ger der færdige beregninger over materialets 
trykstyrker og så videre. Men murværk er jo 
afhængigt af den murer, der står og murer 
det. Derfor vælger man stål – eller beton – for 
beregningerne kan trækkes lige ud af skuf-
fen«, siger Bjørn Nørgaard. 

Den menneskelige faktor mangler
Ifølge Nørgaard er det en udvikling, der for 
alvor har taget fart med montagebyggeriet. 

Tidligere var håndværkere og murere i 
langt højere grad med til at bygge husene. 
Ligesom tidligere tiders arkitekter og 
designere var uddannede håndværkere, 
der byggede oven på deres oprindelige ud-
dannelse.

»Derfor er håndværkere i dag bare nogle, 
der kommer og udfylder en funktion. Man 
har ikke lyst til at bruge erfaringsbaseret vi-
den, fordi det ikke kan sættes på en formel. 
Den menneskelige faktor er uberegnelig. Og 

jo mere du kan fjerne mennesket fra produk-
tionen, i des højere grad kan du beregne«, 
siger Nørgaard. Han mener, at man med in-
strumentaliseringen af håndværkerne går glip 
af noget væsentligt:

»Hvis ingeniøren kan gå direkte ned til 
smeden med sin tegning, og smeden så kan 
sige: ’Det er ikke til at lave, du skal gøre sådan 
i stedet’, så opstår der en dialog mellem den 
konkrete praktiske realitet og den mere teo-
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»Arkitekturen	siger:	Fællesskab	er	vigtigt«.	Som	formand	
for	Det	Særlige	Bygningssyn	var	Bjørn	Nørgaard	med	til	
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M a r i e l y s t 
s k o l e

Marielyst Skole. Bygget 
i 1930’erne. Under om-

bygning og skal huse  
Gladsaxes 10.-klasse-

center i det nye skoleår. 
Bjørn Nørgaard gik der 

fra 2. klasse og resten af 
skoletiden.

DANSKLÆRERFORENINGENS KONFERENCE MAJ 2014

PROGRAM 
FORMIDDAG 
Ikke enten-eller, men begge deler: Perspektiver på lesing, teknologier og grensesnitt
Hvordan påvirkes lesing av ulike typer tekster av at vi leser dem ved hjelp av lese-
teknologier som har ulike grensesnitt. 
Anne Mangen, Førsteamanuensis ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, Norge 

Grundskole og læreruddannelse
Fælles Mål anno 2014
Hvad er baggrunden for målene, og hvordan er de udformet? 
Hvad betyder det, at vi går fra undervisningsmål til læringsmål?
Lise Vogt, Lærer på Hornslet Skole og ekstern konsulent for UVM

Ungdomsuddannelserne
Hvordan fortæller vi danskfaget?
Kan vi sætte ord på danskfagets kvaliteter over for andre end ligesindede?
Claus Jensen – Rektor på Faaborg Gymnasium

EFTERMIDDAG
Literacy, læsning og læseteorier
Diskusjon av begrepet literacy i bred forstand og de mange typer literacy
Bente Aamotsbakken, Professor i tekstvitenskap, Dr. philos, og Susanne V. Knudsen, 
Professor emeritus i pedagogiske tekster, Dr. philos. Begge Høgskolen i Vestfold, 
Norge

Uddeling af TANKESTREGEN 2014 – med efterfølgende oplæg

PRIS inkl. forplejning 1.200 kr. (ekskl. moms)
Medlemmer af Dansklærerforeningen 750 kr. (ekskl. moms)
Studerende får 50% rabat

Tilmeldingsfrist 
25. marts 2014

TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 KL. 9.30 – 16.00
HOTEL H.C. ANDERSEN RADISSON BLU, ODENSE

LÆS MERE, 
OG TILMELD 

DIG PÅ 
DANSKLF.DK

LÆSNING, LITERACY 
OG LITTERATUR I ET 
MARKEDSORIENTERET 
DANSKFAG

dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010
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gyldendal-uddannelse.dk  
tlf. 33 75 55 60  
information@gyldendal.dk

8998

		DIGITAL	DANSK		
I	INDSKOLINGEN

Danskportal 0.-2. kl. og Læsløs.dk 

Ved Helle Dyhr Fauerholdt 

ONSDAG	D.	23.	APRIL	
KL.	14.00-17.00	

Kom og få inspiration fra fagportalen til 

dansk i 0.-2. kl. Se forløb og interaktive op-

gaver, og nyd biblioteket med billedbøger 

og medieklip. 

Få et kig ind i den digitale læse portal 

Læsløs.dk til 0.-9. kl., som indeholder 

omkring 200 letlæsningsbøger med inter- 

aktive opgaver og flere bogpakker med 

billedbøger og ungdomsbøger. 

Kurset afrundes med et oplæg om blogg-

ing som læsevejlederens nye redskab.

	DIGITAL	MATEMATIK	
	 I	INDSKOLINGEN
Matematikportal 0.-3. kl. og MULTI 

i-bøger

Ved Louise Bach, Anne-Christine Weber, 

Rikke Teglskov og Bo Kristensen 

MANDAG	D.	28.	APRIL
KL.	14.00-17.00 

Bliv præsenteret for Gyldendals fagportal 

til matematik i 0.-3. kl. – et online under- 

visningssystem med forløb, der bl.a. inde- 

holder interaktive opgaver og oplæg til 

inddragelse af web 2.0. 

Desuden præsenteres matematiksystemet 

MULTI med fokus på brugen af i-bøger 

og it-værktøjer i indskolingens matematik- 

undervisning.

		STAVEEFTERMIDDAG		
	–	DANSK	PÅ	MELLEMTRINNET

Sikker	Stavning	og	Øveklar	Retskrivning

Ved Holger Juul og Søren Aksel Sørensen

TIRSDAG	D.	27.	MAJ	
KL.	14.00-16.00

Holger Juul, der er ansat ved Center for  

Læseforskning, holder oplæg om de sene-

ste undersøgelser i danske børns stavefær-

digheder. Hør også om indholdet i de helt 

nye materialer til Sikker stavning. 

Hvordan hjælper vi eleverne på mellemtrin-

net til at blive bevidste sprogbrugere, der 

har styr på stavning og retskrivning? Søren 

Aksel Sørensen fortæller om materialet 

Øveklar, der giver eleverne overblik over 

retskrivningens delområder, og giver dem 

bevidsthed om egne styrke og svagheder.

	 	DIGITAL	DANSK	
	 PÅ	MELLEMTRINNET
Faglig	læsning	og	skrivning	med		

danskportalen	til	3.-6.	kl.

Ved Dorte Kamstrup, Elsebeth Otzen, 

Katja Tang-Petersen og Signe Ravn

ONSDAG	D.	11.	JUNI	
KL.	14.00-17.00	

Få en guidet tur gennem udvalgte under- 

visningsforløb på Gyldendals fagportal til 

dansk 3.-6. kl.

Mød to af forfatterne bag portalen, og bliv 

præsenteret for portalens palet af læse- og 

skriveforløb inspireret af den australske 

genrepædagogik. Hør om hvilke mulighed-

er det giver at arbejde med faglig læsning 

og skrivning i en digital ramme.

	 	FANDANGO		
TIL	UDSKOLINGEN

Fandango	7-9	–	Vinkler	på	dansk

Ved Trine May, Susanne Arne-Hansen og 

Kim Fupz Aakeson

MANDAG	D.	5.	MAJ	
KL.	14.00-17.00	

Trine May og Susanne Arne-Hansen fortæl- 

ler om engagerende og aktiverende dansk- 

undervisning til udskolingen. I Fandango 

7-9 er arbejdet med ny ungdomslitte- 

ratur og nye medier integreret med skrift-

lig fremstilling og fokus på læseforståelse. 

Et nyt, ambitiøst dansksystem til udskoling- 

en.

Med udgangspunkt i novellen Morgenmad 

runder Kim Fupz Aakeson eftermiddagen 

af med at fortælle om sit forfatterskab.

	 	ENGELSK		
I	INDSKOLINGEN

Engelskportal	0.-2.	kl.,	Boost	og	First	Choice 

Ved Tania Kristiansen, Annemarie Schriver 

og Julie Schmiegelow

ONSDAG	D.	21.	MAJ	
KL.	14.00-17.00

Kom og få inspiration til en spændende og 

kreativ engelskundervisning i 0.-2. kl.

Gyldendals engelsksystemer Boost og 

First Choice udkommer nu også til 1. og 

2. kl. Forfatterne bag de to systemer vil 

præsentere de nye materialer og fortælle 

om, hvordan man kan gribe den tidlige  

engelskundervisning an.

Vi er ved at udvikle en fagportal til 0.-2. 

kl. – engelsk0-2.gyldendal.dk. Der vil blive 

vist eksempler på nogle af de undervis- 

ningsmuligheder, der findes i dette digitale 

materiale.

FORÅRSKURSER 2014

		SAMFUNDSFAG		
–	HELE	PAKKEN!

Samfundsfag 8-9, SkoleParlamentet og 

Samfundsfagsportal 8.-10. kl.

Ved Anders Stig Christensen, 

Rune Riberholt og Trine Einspor

ONSDAG	D.	26.	FEBRUAR
KL.	14.00-17.00	

Hør om de mange muligheder for en flek-

sibel og engagerende undervisning med 

fagportalen til samfundsfag og om grund-

bogssystemet Samfundsfag 8-9, som ska-

ber basis for en problemorienteret under-

visning med fokus på fagets kerneindhold 

og metoder. 

Hør også om SkoleParlamentet et inter- 

aktivt onlinespil, der giver eleverne indsigt 

i demokratiske beslutningsprocesser og 

viden om dansk politik.

Få en introduktion til Gyldendals fagportal 

til samfundsfag 8.-10. kl. med fokus på de 

forskellige anvendelsesmuligheder og fea-

tures. Hør om de færdige forløb, mulighe-

den for selv at tilrettelægge undervisning 

ud fra mediebasens mange kilder og om 

inddragelsen af web 2.0-opgavetyper.

	DANSK	I	INDSKOLINGEN

Fandango, Skriv løs og sprogbegejstring

Ved Trine May, Marianne Skovsted Pedersen 

og Marianne Iben Hansen 

ONSDAG	D.	20.	MARTS
KL.	14.00-17.00 

Bliv præsenteret for Skriv løs – et materiale, 

der udfordrer og udvikler elevernes evne til 

at udtrykke sig gennem tidlig skrivning i 0., 

1. og 2. kl. 

Hør om Fandango til 1. og 2. kl. – det ambi- 

tiøse system, der både vægter afkodning, 

sprogforståelse og fiktionskompetence og 

bygger på nyeste læseforskning. Kurset 

slutter af med forfatter Marianne Iben 

Hansen, der fortæller om sprogbegejstring.

	 	KLAR	TIL		
PRØVEFORM	B?

Guide til prøveform B og ministeriets 

Fælles Mål

Ved Charlotte Rytter og Lise Stadelund

TIRSDAG	D.	4.	MARTS
KL.	14.00-16.00

Charlotte Rytter, dansklærer, lærerbogs-

forfatter og fagkonsulent for faget dansk, 

fortæller om materialet Guide til prøve-

form B, der kan guide lærer og elever frem 

mod prøven i dansk. Med eksempler fra 

dansk7-10.gyldendal.dk bygges der bro 

mellem undervisningen og elevernes prøve- 

forberedelse.

Mød den nye fagkonsulent i dansk, Lise 

Stadelund, som fortæller om nyt fra mini- 

steriet om Fælles Mål og nye prøveformer.

V
i tag

er forb
ehold

 for eventuelle aflysning
er eller æ

nd
ring

er i p
rog

ram
m

et.

– TILMELD DIG PÅ KURSER.GYLDENDAL.DK

MØD FORFATTERNE  
OG FÅ INSPIRATION  
TIL DIN UNDERVISNING

TILMELD DIG DIREKTE PÅ  
KURSER.GYLDENDAL.DK

GRATIS  KURSER
Der er tilskud til alle Gyldendals fagportaler – se mere om tilskudsreglerne på gyldendal-uddannelse.dk

få
tilskud

TILMELD	DIG	HER	
ELLER	PÅ	KURSER.GYLDENDAL.DK

KURSERNE AFHOLDES HOS:

GYLDENDAL 
KLAREBODERNE 3 
1001 KØBENHAVN K
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I 200 år har skolen været svær at komme 
uden om. Undervisningspligtens indførelse 
med fem skolelove i 1814 gjorde skolegang til 
en fast del af barndommen for stort set alle 
børn og skolen til en uundgåelig fællesnæv-
ner på linje med døden og skatterne. 

Formålet med skolen har til hver en tid 
været det samme: at levere gode borgere til 
fremtidens samfund. Det, der har forandret 
sig, er definitionen på en god borger, og 
hvor fokus i 1800-tallet lå på religion, børne-
lærdom og lydighed, er det nu demokrati, 
selvstændighed, fleksibilitet og kreativitet, der 
lægges vægt på som forberedelse til fremti-
den.

Det er derfor en kompleks fødselar, der i 
2014 skal fejres. Fødselsdagsbarnet har mange 
venner, men får tit skældud, det har levet 
en omskiftelig tilværelse, haft mangfoldige 
udtryk, men bevaret sin oprindelige kerne: at 
forberede børn til livet med grundlæggende 
faglig viden og medopdragelse i gode vaner 
og bidrag til fællesskaber.

I 200 år har alle børn i Danmark 
haft pligt og ret til at få undervis-
ning, og når skolens runde fød-
selsdag skal fejres, er et historisk 
perspektiv oplagt. Skolen er byg-
get på fortidens traditioner, til-
passet nutidens krav og skal leve 
op til fremtidens behov. 

Illustration: skole200/stupid studio.

Vi skaber skolen,  skolen skaber os!
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Vi skaber skolen,  skolen skaber os!
Fester og flashmobs
I hele 2014 markeres skolens 
fødselsdag med et væld af 
forskellige aktiviteter og begi-
venheder. Der udgives bøger, smøres 
fedtemadder, spilles teater, laves lommefilm, 
afholdes debatter, filmaftener, flashmobs og 
fester. Der er planlagt en lang række centrale 
begivenheder og markeringer, men jubilæet 
får kun relevans og gennemslagskraft gennem 
engagement og initiativer fra de mennesker, 
der har et forhold til skolen i dag.

Jubilæet er ikke kun en hyldest til skolen, 
men en anledning til at debattere, udforske 
og formidle skolens rolle i fortid, nutid og 
fremtid. Og derfor er jubilæet også en lejlig-
hed til, at de grupper, der har særlige relatio-
ner til skolen, kan sætte fokus på deres egen 
rolle og betydning for skolens udvikling. Her 
er eleverne og lærerne naturligvis oplagte, 
men også forældre, skoleledere, pædagoger, 
forskere, politikere, arkitekter og læger er 
nogle af de grupper, der på hver sin vis har 
formet skolens indhold og udtryk og vil ved-
blive at gøre det ind i fremtiden. Og dertil 
kommer alle samarbejdspartnerne.

Mange er allerede ved at planlægge deres 
bidrag til skolens fødselsdag. Nogle tager 
initiativ til egne arrangementer, andre støtter 
udgivelser eller aktiviteter, der har et kultur-
historisk perspektiv, og nogle benytter lejlig-
heden til at give skolen en konkret gave, der 
både i 2014 og fremover kan gøre en forskel i 
skolen. Nogle gaver er meget store, og i andre 
tilfælde er det tanken, der tæller. Intet er for 
småt eller for stort eller forkert, når skolens 
fødselsdag skal fejres. Det vigtigste er, at fe-
stens mange manifestationer giver mening for 
dem, der er med til at holde den. Derfor skal 
jubilæet være lige så mangfoldigt som skolen 
selv, og det, der samler festlighederne på 
tværs af de mange holdninger til skolens mål, 
midler og mening, er kernen: at det gennem 

200 år har været en pligt og en mulighed, at 
alle børn fik en grundlæggende skolegang!

Lærer for livet
Når jubilæet officielt sættes i 
gang i begyndelsen af februar, 
sker det med et formidlings-
projekt, der sætter fokus på 
lærerliv og lærerroller. Lærer 
for livet er overskriften for tre 
vinkler på lærerens historie, 
der fortælles gennem en por-
trætudstilling om 20 markante 
lærere gennem 200 år, en 
række tv-interview med nule-
vende lærere og en indsamling 
af nutidens læreres erindrin-
ger om dele af deres lærerliv. 
Projektet formidles som de øvrige jubilæums-
aktiviteter på kampagnehjemmesiden www.
skole200.dk, der åbner i slutningen af januar.

En anden markant fejring foregår den 11. 
april, hvor både Skolernes Sangdag og Sko-
lernes Innovationsdag afholdes. Sangdagen 
er en velkendt tradition på mange skoler, 
mens Innovationsdagen her ser lyset for før-
ste gang. At begge temadage står i jubilæets 
tegn og holdes samme dag, er et signal om, at 
skolen handler om både hjerne og hjerte – og 
kroppen kommer også med, når Skolernes 
Motionsdag i efteråret indgår i den landsdæk-
kende festlige og faglige temauge i uge 41.

Uge 200
Temaugen – Uge 200 – bliver 
jubilæets største projekt mål-
rettet selve skolerne og deres 
undervisning. Der vil blive ud-
formet materiale, som skolerne 
kan bruge til selv at sammen-
sætte den form for temauge, 
som de hver især har traditio-
ner for og lyst og resurser til. 

På en skole går alle elever måske i skole i for-
skellige perioder i ugens tre første dage – og 
arbejder så med fremtidens skole på den fjer-
de dag. I en anden er der værkstedsbaseret 
temauge med drama, madværksted, filmpro-
duktion og udstillinger om skolens historie. 
Andre skoler kan måske gå i samarbejde med 
lokalmiljøets kulturinstitutioner og arrangere 
dele af ugen sammen med biblioteket, mu-
seet, arkivet, avisen, kirken eller teatret. Og 
det skal ikke glemmes, at jubilæet også kan 
være anledningen til at holde en stor skolefest 
i ugens løb. Ideer, materiale og inspiration til 
både fest og fagligt forløb vil blive formidlet 
på jubilæets hjemmeside fra foråret 2014. 

For dem, der i mellemtiden gerne vil ar-
bejde med skolens fortid, nutid og fremtid i 
undervisningen, vil en række andre materia-
ler og forløb blive præsenteret på Læringsfe-
stivalen og Skolemessen i marts og april. 

Den skole, vi har i dag, er et produkt af 
en historisk udvikling, der også går længere 
tilbage end de to hundrede år, der nu skal fej-
res. Men historien skabes ikke af fritsvævende 
tendenser, traditioner og idealer, men af men-
nesker. Når skolens historier skal fortælles, 
og dens fødselsdag skal fejres, er det vigtigt at 
huske, at skolen bliver til på baggrund af men-
neskers handlinger, krav, ønsker og indsatser. 
Og at dens formål er at forme mennesker gen-
nem påvirkning fra andre mennesker.

For at sætte fokus på, at skolen skabes 
i møder mellem mennesker – både på det 
nære og lokale plan og i historiens store poli-
tiske og pædagogiske vingesus – er jubilæets 
budskab »Vi skaber skolen, skolen skaber 
os!« Skolen er en formende og foranderlig 
institution. Vi håber, at alle, der nogensinde 
har haft en relation til skolen, på godt og 
ondt, vil være med til at markere undervis-
ningspligtens 200 år og bidrage til, at skolens 
fødselsdag bliver en fyndig og festlig fejring af 
skolens formål og fællesskab. 
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder åbent 
hele døgnet.Ansvarlighed

Snart spidser det til ude på skolerne landet 
over, og arbejdsgiverne skal sammen med 
lederne stå i spidsen for de store forandrin-
ger, skolerne står over for. Ansvaret begynder 
at presse sig på. Gad vide om de når at blive 
klar til 1. august? På mange skoler er man 
godt i gang med forberedelserne, men på 
mange andre skoler er der tilsyneladende 
knap tænkt en tanke om, hvordan tingene 
skal hænge sammen næste skoleår. Det er 
et kæmpe ansvar, landets kommuner og 
skoleledere står med, og nogle steder magter 
de ikke ansvaret. 

Sagen er den, at den politiske begejstring 
over skolereform og nye arbejdstidsregler fra 
lovindgrebet kan blive en dyrekøbt succes 
for Antorini, Corydon, Nielsen og Ziegler. De 
vandt slaget over lærerne – og synes selv, de 
så godt ud, da det skete. Men hvem skal rea-
lisere deres succes? Hvem skal nu tage ansva-
ret for, at det hele kommer til at virke ude i 
den virkelige skolehverdag? Næppe de suc-
cesfulde hovedpersoner. Kommunerne, der 
er udset til det, magter det ikke. Og lærerne, 
der faktisk kan gøre det, har fået besked på at 
holde kæft og gøre, som der bliver sagt! 

Så hvem skal hjælpe skolelederne, når det 
brænder på? Aftaler forpligter – uden aftaler 
har lærerne ingen forpligtelse for, hvilke ram-
mer de skal arbejde under. Den ligger et sted: 
Hos arbejdsgiveren, som bekvemt sender den 
videre til lederne. Det bliver en særdeles hård 
opgave at være leder, særligt de steder, hvor 
man ingen hjælp får fra sin kommune og 
nærmest bliver forbudt at samarbejde med 

lærernes valgte repræsentanter. For nu skal 
der ledelse på drengen! Heldigvis er der da 
kommuner, der inviterer lærernes repræsen-
tanter med ind at tage ansvar. Det er da også 
det eneste rigtige.

Vi skal stadig have høje ambitioner om 
at yde god undervisning, at opnå de bedst 
mulige resultater – det har vi både ansvar for 
og pligt til. Men arbejdsgiverne og ledernes 
repræsentanter har ønsket den fulde ledel-
sesret – »lærerne har bestemt alt for meget 
selv«. Så ledelse er blevet begrænset til »at 
bestemme over medarbejderne«. Den besked 

har lærerne forstået – og er begyndt at agere 
efter den. »Nu skal lederne bestemme, hvad 
jeg skal lave og hvornår. Så jeg har tænkt mig 
at passe mit arbejde, være der, når jeg har 
fået besked på det – og så løse min opgave, 
så godt jeg kan, til gavn for eleverne«. Ram-
merne har andre bestemt – og det må de 
tage ansvaret for! 

 Heldigvis er 
der da kommu-
ner, der invi-
terer lærernes 
repræsentanter 
med ind at tage 
ansvar. Det er da 
også det eneste 
rigtige.
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}  Fra kommentarerne til »KL til skole-
lederne: Tilsyn ved idrætsarrange-
menter er ikke undervisning«

Dennis Rasmussen:
»Er den udmelding ikke bare ensbe-
tydende med, at skolerne skal droppe 
motionsdagene? Nu har lærerne mu-
lighed for selv at forhandle, og det 
giver os vel muligheden for at takke 
nej! Lad os bare gå i små sko, efter-
som små sko er det eneste, vi bliver 
tilbudt«.

Kristian Eskelund Larsen:
»Det bliver kedeligt uden opvarmning, 
ingen dommer i kampene, ingen vej-
ledning i aktiviteterne. Tilbage til fem- 
og tikilometerløb – old school, som alt 
andet der kommer fra KL :-(«

} Fra kommentarerne til  
»København: Lærernes arbejdstid 
skal registreres«

Jens Peter Hansen:
»På engelsk bruger man et udtryk om 
ikke at kunne se elefanten. Lærernes 
organisationer kan tilsyneladende 
heller ikke se elefanten, nemlig til-
stedeværelsespligten. I 200-året for 
skoleloven indkasserer lærerne det 
største nederlag nogensinde, og man 
lader ved grød, som om det bare er 
business as usual, og glæder sig over, 
at tillidsrepræsentanten får lidt fed-
terøvstillæg«.

Jan Trojaborg:
»Det lyder, som om Jens Peter helt 
har glemt, at de overenskomstansatte 
lærere blev lockoutet i fire uger i for-
året 2013, at Folketinget vedtog en 
normaliseringslov, der giver os ganske 
få rettigheder, og at vi overhovedet 
ikke er blevet inddraget i arbejdet med 
folkeskoleloven. Vi blev kørt over. Det, 
lærerforeningerne kan nu, er at skabe 
tålelige forhold inden for nogle ringe 
rammer. Derfor er jeg glad for forståel-
sespapiret med blandt andet de 330 
timer til de tillidsvalgte«.

DLF mener
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive  
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen  
nummer 4 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 5. februar klokken 9.00.

Per Lind Jensen, pensioneret viceskoleinspektør, Harlev J

en UndsKyLdning
Kære undervisningsminister  
Christine Antorini!
Som tidligere lærer og gennem 25 år vicesko-
leinspektør ved Næshøjskolen i Harlev og nu 
pensionist tillader jeg mig hermed at rette en 
henvendelse til Dem i anledning af det nye år, 
der netop er startet.

Efter min opfattelse er hele folkeskolen 
på spil i øjeblikket, og det finder jeg meget 
bekymrende.

Folkeskolen er en af de sidste institutioner 
i vort samfund, der virkelig skaber sammen-
hængskraft, hvilket der er et meget stort be-
hov for netop nu.

Der skal helt sikkert meget mere til for at 
redde folkeskolen, men jeg har her et forslag 
til noget, jeg tror vil være en rigtig god start, 
nemlig dette: Send en nytårshilsen til samtlige 

elever, forældre og ansatte i folkeskolen. Ne-
denfor mit forslag til de to siders indhold. 
Forsiden ser således ud:

Kan eventuelt godt pyntes med en blomster-
krans, men bør ellers blot stå helt ren for for-
tolkning. Bagsiden af kortet kunne lyde således:

Kære elever, forældre og ansatte  
i den danske folkeskole!
Vil I ikke godt hjælpe med til at gøre folkesko-
len rigtig god igen? Jeg tror på, at vi sammen 
kan gøre det, og lad os straks efter nytår gå i 
gang. På forhånd tak for indsatsen.

Venlig/kærlig hilsen (alt efter eget valg)
undervisningsministeren

Det er min sikre opfattelse, at en sådan 
nytårshilsen vil virke endog meget positiv i 
bevarelsen af en god folkeskole, men det er 
naturligvis helt op til undervisningsministe-
ren, om ovenstående idé kan bruges. Skulle 
ministeren vælge ikke at bruge idéen, ville det 
glæde mig at høre, hvad ministeren i så fald 
agter at gøre for at bevare den måske sidste 
eller i hvert fald mest sammenhængsskaben-
de institution i vort samfund.

Med ønsket om et godt nytår og et godt 
folkeskoleår 2014.

Danmarks Læringsfestival er en kombineret udstilling og konference om læremidler, 
it og læring. Arrangementet erstatter Uddannelsesforum og Skolemessen i Roskilde.

Mød på konferencen bl.a. Christine Antorini, Manu Sareen, Stine Bosse, Mads 
Thimmer og Jørn Lund. På udstillingen kan du møde omkring 150 udstillere og se 65 
faglige oplæg arrangeret af udstillerne. 

25.-26. marts 2014, Bella Center, København

www.DanmarksLæringsfestival.dk

Alle kan være med
Udstilling med udstilleroplæg: 50 kr.

Konferencepriser: Se web

Mød mulighederne på Danmarks Læringsfestival!

Undskyld
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læserrejsedebatteret

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

I can hop, I can run

Jørn Kokkendorff, kredsstyrelsesmedlem i Århus Lærerforening

TiLLid TiL søren
Arthur Wierema, suppleant for tillidsrepræ-
sentanten på Beder Skole i Aarhus Kommu-
ne, sår i sit læserbrev tvivl om lødigheden i 
de forhandlinger, Søren Aakjær har ført på 
vegne af Århus Lærerforening om »Aarhus-
aftalen« om arbejdstid (Folkeskolen nummer 
22/2013).

Søren skiftede, inden aftalen var under-
skrevet, sit hverv som formand for Århus 
Lærerforening ud med en stilling som HR-
chef i Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus 
Kommune.

I hele forløbet op til indgåelsen af aftalen 
har vi i kredsstyrelsen i Århus Lærerfor-
ening dels været med til at fastlægge, hvad 
vi ønskede at opnå med en aftale, dels 
under hele forløbet givet mandat til at fort-
sætte forhandlingerne efter hvert forhand-
lingsmøde. I enighed hele vejen igennem.  
Det er altså ikke Søren Aakjærs aftale, men 
Århus Lærerforenings, der blev indgået. Og 
som nævnt ovenfor var det ikke Søren, der 
endte med at underskrive aftalen, men Jes-
per Skorstengaard, den nye kredsformand.

Søren Aakjær har helt sikkert ikke haft 
chefstillingen i tankerne, mens han forhand-
lede om Aarhus-aftalen. Han søgte nemlig 
slet ikke stillingen. Først da stillingen blev 
genopslået, sendte han en ansøgning. Han 
var med i det ansættelsesudvalg, der valgte 
at genopslå stillingen, og Søren har selv 

udtrykt, at »hvis jeg ikke var tilfreds med 
ansøgerfeltet, måtte jeg selv stille mig til 
rådighed«. Og jeg har tillid til, at Søren me-
ner det, når han siger, at han ønskede én, 
der kunne fastholde kursen fra den lokale 
lærerarbejdstidsaftale.

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

 Søren Aakjær 
har helt sikkert 
ikke haft chef-
stillingen i tan-
kerne, mens han 
forhandlede om 
Aarhus-aftalen.

Engelsk i 1. klasse! Jeg mener nu, at det er 
bedst, at eleverne lærer deres modersmål or-
dentligt, før man begynder med noget andet.

Den eneste grund til at lære ungerne 
engelsk så tidligt skulle være, at man mener, 
at de skal forstå alle reklamerne, som jo er 
affattet på en ejendommelig art pidgin, hvori 
indgår engelsk på et yderst primitivt niveau.

Det beviser blot, at »de kloge eller smar-
te«, altså reklamefabrikanterne, nok kunne 
have haft behov for engelsk på et noget hø-
jere plan. Tag blot et udtryk som »Sale«. Det 
rigtige og dækkende udtryk er vel udsalg. 

Det er jo trods alt Danmark, de handler i, og 
ikke England.

I min aktive tid gjorde vi et stort nummer 
ud af at understrege, at vi ikke uddannede 
elever til gymnasiet, ej heller arbejdere til 
industrien eller andre specifikke områder. Vi 
forsøgte efter bedste evne at give vore elever 
en solid baggrund, så de selv kunne vælge, 
når de nåede den alder.
(Forkortet af redaktionen)

}  ➢Klip af kommentarerne til 
portrættet af strandgårdskolen, 
»Forbillede for reformen«, Folke-
skolen nummer 1

Niels Christian Sauer: 
»Strandgårdskolen svømmer i penge 
og plads. Strandgårdskolen har mas-
ser af kvadratmeter, den er bygget 
til at være heldagsskole, og den har 
masser af penge sammenlignet med 
stort set alle landets øvrige skoler …
Forudsætningerne for heldagsskolen 
på Strandgårdskolen er så forskel-
lige fra de forudsætninger, skoler 
i almindelighed bydes, at det ikke 
giver nogen mening at hævde, at 
Strandgårdskolen er ’forbillede for 
reformen’«.

Mogens Møller:  
»Jeg arbejder på en skole med cirka 
750 elever. Vi regnede ud i foråret, at 
hvis vi skulle kopiere Strandgårdsko-
len hos os, så manglede vi cirka 18 
millioner kroner. Det er da herligt med 
en model, der ikke kan finansieres. Så 
kan alt jo lade sig gøre«.

Hanne Birgitte Jørgensen: 
»Bare lige et stilfærdigt indspark: Det 
er ikke redaktionen, som mener, at 
denne skole bør være et forbillede for 
reformen. Det er Christine Antorini, 
som mange gange har fremvist sko-
len som sin inspiration til reformen«.

Svend Merring Madsen: 
»Jeg arbejder på Strandgårdskolen 
og har været her i otte år. Jeg har 
siddet i skolebestyrelsen i fire år og 
ved, at vi ikke har en krone mere, 
end vi har brug for. Det er faktisk lidt 
komisk at høre, at vi næsten ’snyder’ 
ved at have mange elever med dansk 
som andetsprog, en gruppeordning 
med blandt andet børn med autisme 
og børnehavnebørn med særligt store 
sprogvanskeligheder ...
Det siger sig selv, at ingen skole i 
Danmark skal prøve at kopiere os 
100 procent, medmindre skolen har 
præcis de samme udfordringer«.
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læserrejser Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Fantastisk læserrejse til det sydlige Indokina – 12 dage.

Tag med Folkeskolen og Team Benns på et fantastisk  
sommerkrydstogt til Norges fabelagtige naturscenerier.

Gå på opdagelse i Angkor Wats sagnomspundne 
jungletempler, tag på cambodjansk natmarked, og 
cykl en tur langs landsbyer og grønne rismarker.
Guldbelagte templer, smukke pagoder, fransk 

koloniarkitektur og fantastisk natur. Vietnam og 
Cambodja byder på oplevelser i verdensklasse, og 
på denne læserrejse får du det bedste af regio-
nen og lidt til. Blandt rejsens mange højdepunk-

Turen tager jer direkte fra København op langs 
den majestætiske norske kyst med de knejsende 
fjeldtoppe, de dybe, smukke fjorde og de post-
kortsmukke byer. Turen tager jer helt op til den 
enestående Geiranger Fjord, som er kåret som et 
af verdens absolut smukkeste steder. De smukke 
naturscenerier fortsætter i Åndalsnes i bunden 
af Romsdalsfjorden og krydres med byoplevelser 

i Stavanger, Bergen og Oslo. Alle herligheder kan 
opleves fra første parket om bord på det dejlige 
skib Costa Luminosa.

Dag 1 Afrejse fra København
Dag 2 Oslo
Dag 3 Stavanger
Dag 4 Bergen

ter er Mekong-deltaets flydende markeder, stor-
bysafari og gadekøkkener i Saigon og ikke mindst 
Angkor Wat, en af Asiens største seværdigheder. 

Rejsen er skræddersyet til Folkeskolens læ-
sere, og som noget ganske særligt besøger vi 
skoler og børnehjem undervejs. Og så bliver vi 
klogere på regionens blodige fortid, når vi udfor-
sker Vietnamkrigens Cu Chi-tunneller og besø-
ger Folkedrabsmuseet i Cambodja.
Rejsen afsluttes med et par skønne stranddage. 
En unik rejse med et højt vidensniveau og ople-
velser for alle sanser!

■  Afrejse: Den 11.-22. april 2014.
■  Pris: 18.900 kroner. 
■  rejseleder: Rikke Former, cand.mag. i asien-

studier. Lille gruppe – maksimalt 18 deltagere.
■  Prisen inkluderer: Helpension, al transport 

inklusive fly København-Cambodja/Vietnam-
København med Emirates, alle udflugter ifølge 
program, indkvartering på hoteller af høj stan-
dard i delt dobbeltværelse. 

■  enkeltværelsestillæg: 1.950 kroner.
■  Info og bestilling: Karavane Rejser,  

www.karavanerejser.dk, telefon 40 62 83 47.

Se også: Sri Lanka i vinterferien. 12 dage med 
Folkeskolen og Karavane Rejser. 16.900 kroner.

Dag 5 Åndalsnes
Dag 6 Geiranger/Hellesylt
Dag 7 På havet
Dag 8 København.

■  Afrejse og pris:

26. juli – 2. august
Pr. person i db. indv. kahyt, classic: 5.648 kr.
Pr. person i db. indv. kahyt, premium: 5.998 kr.
Pr. person i db. udv. kahyt, classic: 7.148 kr.
Pr. person i db. udv. kahyt, premium: 7.548 kr.
Pr. person i db. balkonkahyt, classic: 8.148 kr.
Pr. person i db. balkonkahyt, premium: 9.148 kr.

■  med i prisen:
Syv nætters krydstogt med Costa Luminosa. 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.

Vietnam og Cambodja  
i påskeferien

De norske fjorde

Under Pol Pot-regimet var al religion forbudt i Cambodja. I dag spiller buddhismen igen en central rolle.

Sejlturen til Geiranger Fjord og Åndalsnes i bunden af Romdalsfjorden med ophold i Stavanger, Bergen og Oslo. 
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Med intensiv træning kan elever 
Med autisme inkluderes

rapporteret
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I 5.b på Vestre Skole i Grenaa står en gam-
mel, brun lædersofa bagest i klasseværelset. 
Når timerne bliver lidt for ustrukturerede 
eller forvirrende for 11-årige Hjalte Bjerrum 
Refsgaard, går han ned og sætter sig i sofaen. 
Så sidder han og læser lidt i en bog, indtil han 
synes, at han kan vende tilbage til timen. 

Hjalte har infantil autisme, men ud over 
de små pauser i sofaen opfører han sig ikke 
anderledes end sine klassekammerater. Han 
følger med i timerne, har altid nogle at lege 
med og er glad for at gå i skole. 12 timer om 
ugen er hans støttepædagog i klassen, men 
hun skal også tage sig af andre børn. Hun sid-
der ikke længere lige bag ved Hjalte, men er 
rykket hen i den anden ende af klassen, hvil-
ket han er rigtig stolt af. 

Hjalte er en ualmindelig velfungerende 
dreng, når man tager i betragtning, at han 
hverken kunne tale eller lege med andre 
børn, da han startede i børnehaven. At han 
i dag fungerer på lige fod med sine jævnald-
rende, er et resultat af det intensive trænings-

program, han har fulgt, lige siden han var 
helt lille. 

Metoden hedder anvendt adfærdsanalyse 
eller ABA i daglig tale og er en form for ad-
færdstræning, hvor børnene bliver trænet til 
at kunne fungere i et normalmiljø. ABA-terapi 
kræver minimum 30 timers træning af bar-
net om ugen, minutiøs dokumentation af alt 
omkring barnets adfærd, regelmæssig super-
vision og et tæt samarbejde mellem fagfolk og 
forældre. 

Forskellige strategier til alle børn
Hjaltes klasselærer, Tine Wagner, havde sine 
forbehold, da hun for halvandet år siden 
skulle overtage en klasse med et barn med 
autisme. Men Hjaltes støttepædagog gav 
hende nogle konkrete værktøjer, som hun 
kunne bruge over for Hjalte. De viste sig at 
være både simple og effektive.

Grundlæggende handler det om at gøre 
alting gennemskueligt, så han altid forstår, 
hvad de skal lave. Når klassen skal skære 
æbler ud til et kreativt projekt, laver hun en 
skabelon, så Hjalte kan se, hvad han skal trin 
for trin. Arbejdet med Hjalte er for Tine Wag-
ner ikke meget anderledes end arbejdet med 
de andre børn:

»Da jeg lærte de strategier, der hjælper 
Hjalte, gik det op for mig, at man i virkelig-
heden har forskellige tilgange til hvert eneste 
barn i en klasse. Jeg har bare én bestemt 
tilgang til Hjalte, ligesom jeg skal have andre 
tilgange til de andre børn«.

Hjalte er efterhånden så dygtig til at lære 
nye ting, at det er småting, de skal træne. 
Ofte handler det om sociale spilleregler, som 
at Hjalte skal se hende i øjnene, når han taler 
til hende, og at han ikke må drille pigerne, så 
de bliver kede af det. 

Trænet til at være social
Ligesom mange andre børn med autisme har 
Hjalte ikke altid været så social. Han er blevet 
trænet til at have andre omkring sig, ligesom 
han skal trænes til at forstå de sociale spil-
leregler, andre børn automatisk fanger med 
det samme. 

Netop den intense træning, der hele tiden 

TeksT SoFie Hviid og Marie Brogaard

foTo SiMon JeppeSen

Med intensiv træning kan elever 
Med autisme inkluderes

  ABA er den engelske forkortelse for Applied Beha-
vior Analysis, på dansk »anvendt adfærdsanalyse«.

  Teknikken er en almen psykoterapeutisk og pæda-
gogisk metode, som er blevet særligt udviklet og 
raffineret til behandling af autisme og lignende ud-
viklingsforstyrrelser.

  Metoden skal introduceres, mens barnet er helt lille, 
for at opnå det bedste resultat. 

Kilde: abaforum.dk

anvendt adfærdsanalyse

I timerne fungerer Hjalte i dag på lige fod med klassekam-
meraterne. Et resultat af timers intensiv træning, der star-
tede, allerede da Hjalte gik i børnehave. 

intens adfærdsterapi hjælper børn med autisme til at fungere på 
lige fod med deres klassekammerater. Forældre og lærere er henrykte, 
mens kritikere sammenligner det med hundetræning. 
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forsøger at presse børnene lidt længere ud af 
deres komfortzone, og som via belønningssy-
stemer lærer børnene at indgå i sociale rela-
tioner, er et element, der møder kritik.

Heidi Thamestrup, formand for Autisme-
foreningen, kan godt se nogle positive ele-
menter ved anvendt adfærdsanalyse – blandt 
andet at forældrene bruger så meget tid med 
barnet. Men hun er også bekymret:

»Flere af vores voksne medlemmer er 
meget imod adfærdstræningen. De kalder det 
hundetræning og adfærdsmodificering. Argu-
mentet er, at hvis man ændrer et menneskes 
adfærd, vil det altid kun være på overfladen. 
Det betyder, at man altid skal være en anden 
end den, man er. Man skal kunstigt være so-
cial«, forklarer hun.

ingen ved, hvad der virker
Den intense træningsform har kun været 
brugt i Danmark siden år 2000. Siden da har 
omkring 150 børn med autisme modtaget 
ABA-behandling. Men det er meget svært at 
sige, hvorvidt adfærdstræningen er den bed-
ste vej til inklusion i skolen, fortæller Lennart 
Pedersen, chefpsykolog og afdelingsleder for 
forskning og udvikling på Center for Autisme. 

Han kan dog pege på nogle forudsætnin-
ger, der skal være opfyldt, hvis det overhove-
det skal give mening at forsøge at inkludere et 
barn med autisme i en normal skoleklasse:

»Det er helt afgørende, at rammerne om-

kring barnets udviklingsforløb er i orden, og 
forældrene skal være stærkt involverede. Så 
skal der være klare programmer for, hvad 
barnet skal lære – ikke kun i dansk og reg-
ning, men i høj grad også sociale færdighe-
der«.

Ifølge Lennart Pedersen er det desuden 
vigtigt, at læreren får hjælp til at takle både 
adfærdsmæssige og psykiske problemer, som 
hyppigt er til stede eller udvikler sig hos børn 
med autisme. Undervisningsmiljøet skal gen-
nemtænkes og struktureres, så det kan tage 
højde for elevens særlige sensoriske og kogni-
tive vanskeligheder.

Tine Wagner har ikke en finger at sætte på 
den træning, der har fået Hjalte derhen, hvor 
han er i dag. Som fagperson har også hun 
profiteret af at være en del af forløbet. Hun 
var skeptisk i starten, fordi Hjaltes støttepæ-
dagog skulle sidde med i hendes timer, men 
indså hurtigt, at den ekstra faglighed var en 
enorm værdi for klassen:

»Ud over at have fokus på Hjalte har pæ-
dagogen haft fokus på hele klassen og fået 
skabt en fantastisk dynamik. De her børn har 
stor forståelse for hinanden, og det er hendes 
fortjeneste, at de er så dygtige til at tage imod 
nye mennesker. Det er sundt for de her børn 
at kende Hjalte og se, hvordan forskellighed 
kan fungere på en god måde«. 
freelance@dlf.org

Tine Wagner havde sine forbehold, da hun skulle overtage 
en klasse med en dreng med autisme. Men hun fandt hur-
tigt ud af, at Hjalte ikke kræver mere af hende som lærer, 
end alle de andre børn gør. 

I samspillet med Hjaltes faste støttepædagog 
fandt Tine Wagner hurtigt ud af, at en lille pause 
i den brune sofa kan være alt, Hjalte har brug for, 
når omgivelserne bliver for voldsomme. 
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Inklusion kræver 
noget af alle
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Inklusion skal måles på, om det skaber udvikling. Alle børn har 
udviklingsmuligheder, og hvis de ikke udvikler sig, må man se 
på sammenhængene. Hvad kan vi ændre på, så der sker en 
udvikling? spørger børne- og ungepsykiater Søren Hertz.

rapporteret
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Hvordan kommer vi til at lykkes med at 
skabe nogle udviklende fællesskaber? Det er 
overskriften for god inklusion, når man taler 
med børne- og ungepsykiater Søren Hertz, 
som er ekspert i inklusion og jævnligt holder 
foredrag for fagpersoner i kommunerne. Det 
kræver, at man kommer ud af oplevelsen af 
afmagt. For afmagt smitter – frem og tilbage 
mellem børn, forældre og lærere.

»Inklusion handler om at bidrage til 
mindre afmagt. At bidrage til at mennesker 
oplever at blive inddraget som værdige 
samarbejdspartnere og får gode rammer og 
muligheder for at være deltagere i udviklende 
fællesskaber«, siger Søren Hertz.

For ham er der slet ingen tvivl om, at in-
klusionen skal øges. Der har foregået al for 
stor eksklusion i den danske folkeskole i en 
årrække. Og på trods af at der er gode ele-
menter i specialtilbud, så bidrager de i nogle 
tilfælde til børns og unges mere begrænsede 
udvikling, mener han.

Inklusion skal måles på, om det skaber ud-
vikling. Alle børn har udviklingsmuligheder, 
og tiden må så vise, hvad der bliver muligt. 
Hvis børnene ikke udvikler sig, må man se 
på sammenhængene – rammerne, forforstå-
elserne, samarbejdet. Hvad kan vi ændre, så 
udvikling finder sted?

»Børn skal udvikle sig. Hvis børn ikke 
udvikler sig, skal der ske noget andet. Ingen 
skal være på tålt ophold. Inklusion er et fælles-
skabsanliggende, og det er ikke noget, der kun 
sker i skolen. Inklusion skal måles på, om det 
skaber udvikling«, understreger Søren Hertz.

Han mener, at det specialiserede område 
og det almene tidligere var for langt fra hin-
anden, det var blevet for svært at bygge bro 
mellem dem, og det skal vi ikke tilbage til. 
Men det er vigtigt, at vi ser på økonomien, 
der skal følge med, når det almene område 
skal løfte flere opgaver.

»Konkret indebærer det, at besparelser in-
den for det specialiserede område selvfølgelig 
skal overføres til det almene område til brug 

for visionære løsninger. Og det er jo ikke det, 
der er sket indtil nu«, siger Søren Hertz.

Diagnoser er ikke forklaringer
Søren Hertz understreger, at diagnoser ikke 
er forklaringer. Diagnoser er beskrivende. 
Han kalder dem øjebliksbilleder for netop 
at understrege, at vi altid har en opgave, 
der handler om, hvordan vi i fællesskab kan 
bidrage til nye øjebliksbilleder.

Problemet er de mange medbetydninger, 
der er knyttet til diagnoser, for eksempel at 
det er noget, børn og unge skal lære at leve 
med. Han kalder det et tveægget sværd, at vi 
er tilbøjelige til at tage mange særlige hensyn, 
når børn har det svært. 

»Vi skal ikke have urealistiske forventnin-
ger, men risikoen er igen, at børnene spejler 

sig i vores tro på de begrænsede muligheder. 
At vi møder dem på en begrænsende måde. 
Jo mere andre er i tvivl om børnenes mu-
ligheder, jo mere i tvivl bliver de selv, og jo 
mere afhængige bliver de af særlige hjælpe-
foranstaltninger. Diagnoserne skaber i kraft af 
de mange medbetydninger let selvopfyldende 
profetier«.

»Når nogle viser ADHD-symptomer, må vi 

se på, hvad der får børnene til at vedligeholde 
den adfærd, og hvordan vi kan hjælpe dem 
til at gøre nogle nye erfaringer. Jeg er ikke 
optaget af, om de kan gøre for det eller ej. Jeg 
er optaget af, om de kan gøre noget ved det 
– i et samarbejde med os andre. Hvordan de 
får bygget gode strategier op – for jo mindre 
ADHD-agtige kommer de så til at fremtræde«, 
mener Søren Hertz.

Dialogisk visitation
»Vi er nødt til at se på vores visitationssystemer. 
Folk skal opleve at blive draget ind og være 
deltagere. Men visitation i dag bliver for meget 
skrivebordsarbejde, hvor mange ikke bliver 
inddraget, og hvor det gælder, at jo værre man 
kan beskrive et problem, jo flere resurser får 
man. Forældre og lærere bliver sjældent direkte 
inddraget«, fortæller Søren Hertz.

»Det ideelle ville være, at visitationen var 
dialogisk. At de vigtige personer blev inddra-
get – det kan være forældre, nogle gange bør-
nene, lærere og andre vigtige personer«.

Det handler om at invitere til nogle nye 
erfaringer, mener han. Og det kan ske ved at 
ændre vores systemer fra støtte- og hjælpe-
systemer til udviklingssystemer. Her er Pæ-
dagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) et af 
dem. PPR skal til det brug se sig selv som den 
instans, der kan understøtte udvikling bredt 
set. Det vil sige ikke kun se sig selv som støtte 
til skoler og institutioner, men have et mere 
undersøgende og udviklende perspektiv.

Søren Hertz kunne ønske sig, at folkesko-
len blev et kulturelt center. Et fælles omdrej-
ningspunkt i børns liv, sådan at man som 
lærer kan insistere på, at forældrene også har 
en rolle i at skabe den gode skole. Det hand-
ler om at få alle børnene til at se sig selv som 
en aktiv del af skolen og af fællesskabet.

Det ville være med til at flytte afmagten. 
Oplevelsen af at stå for meget alene – børn, 
forældre eller fagpersoner – må erstattes af 
muligheden for udefrakommende opbakning. 
Her kunne PPR i en ny form støtte opbygning 
af udviklingssystemer, mener han.

Visitationen kunne blive det sted, hvor 
man opsamler viden. Hvor man ser på, om 
det, vi har sat i værk, virker.

Det handler om, at ingen føler afmagt – hverken børn, forældre,  
lærere eller andre fagpersoner. for inklusion skal være et anliggende 

for fællesskabet, mener børne- og ungepsykiateren søren Hertz.

TeksT Helle laurItsen

foTo Klaus HolstIng

Jeg er ikke optaget 
af, om de kan gøre 
for det eller ej. Jeg er 
optaget af, om de kan 
gøre noget ved det –  
i et samarbejde med 
os andre.
S ø r e n  H e r t z 
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al adfærd er kommunikation 
Børn har behov for at være i et fællesskab. 
Søren Hertz anerkender, at nogle børn ikke 
kan inkluderes i almenklassen, men en tid 
skal være i et specialtilbud.

»Jeg snakker også med forældre om, at 
den bedste måde at støtte deres børn på er 
at gøre forskellene mellem skole og hjem 
mindre. At der hjemme ved middagsbordet 
bliver stillet krav om gensidighed. At der er 
en forventning til barnet om, at det er en del 
af et fællesskab. Fordi barnet i skolen skal 
kunne være én ud af et klassefællesskab på 
25-30 elever«.

»Når børn skal inkluderes nogle timer 
i en almenklasse eller hele tiden, så er det 
vigtigt at se på, hvordan man kan skabe gode 
overgange. Overgange er nemlig en unik 
mulighed for at skabe rum for yderligere ud-
vikling i børns liv. Barnet skal selv synes, at 
det er en god ide at blive inkluderet i klassen. 
Forældre, lærere og klassen ligeså. Og så skal 
man huske, at når der er en ny elev i klassen 
i nogle timer eller hele tiden, så bliver det 
grundlæggende set en ny klasse. Det er udfor-
dringen«, siger Søren Hertz.

»Når det ikke lykkes, kommer nogle nemt til 
at synes, at det var bedre, dengang dette barn 
ikke var i klassen. Det bliver en konstruktion, 
hvor man ser individuelt og forenklet på fæno-

menet, hvor man ser på, om barnet kan finde 
ud af at passe ind – og så har man forbrudt sig 
mod noget helt essentielt i inklusion«.

»Der er nogle snakke, der skal tages, når 
et barn skal ind i en klasse. Man skal tale med 
børnene om, hvordan de bliver en ny klasse, 
og man skal se, hvordan forældrene skal ind-
drages. Det begrænser mulighederne for ud-
vikling på tværs, hvis forældre siger til deres 
barn, at det ikke må lege med den nye elev, 
fordi han er for voldsom. Det er en proces, 
der skal finde sted, og man skal arbejde be-
vidst med det. For det sker ikke automatisk, 
det kræver en bevidst processtyring«.

Han mener, at der indimellem bliver talt 
for meget om, at alle skal vide mere om 
ADHD eller autisme og ligefrem have manua-
ler for at kunne agere.

»For mig handler det mere om, hvordan 
vi varetager processerne. Hvordan bliver 
barnet/eleverne/forældre/lærere deltagere i 
processen? Hvordan bliver alle inddraget, og 
hvordan får alle lyst til et samarbejde i pro-
cessen«.

Ikke kun skoleudvikling
Søren Hertz understreger igen, at inklusion 
skal være en fællesskabshandling. 

»Det her bliver aldrig kun et spørgsmål om 
skoleudvikling. Det må man insistere på. Alle 

skal være med i de udviklende fællesskaber. 
Også uden for skolen. Hvis man ser på et ek-
sempel som LP-modellen, så er det i Danmark 
blevet til skoleudvikling. Men i Norge skriver 
Thomas Nordahl (som står bag LP-modellen) 
altså om fællesskabsudvikling«.

Når man er mere fælles om opgaven, for-
svinder afmagten. Sådan lyder det fra Søren 
Hertz. Gode samspilserfaringer skal smitte.

»Måske skal vi tale om sociale samspilskur-
ser for børn i stedet for ADHD-klasser eller 
autismeklasser. Vi skal måle på, om det, vi 
gerne vil have mere af, sker. Om det udvikler 
sig. Børnene skal opleve at have mulighed for 
at være på kursus. Det er attraktivt at komme 
på kursus, fordi man lærer noget. Og når man 
er på kursus, måler man også hele tiden på, 
om der er noget, der ændrer sig«, lyder et 
forslag fra ham.

»I sidste ende handler inklusion om at 
bidrage til mindre afmagt. At bidrage til at 
mennesker oplever, at de bliver inddraget 
som værdige samarbejdspartnere. Det gælder 
børnene selv, det gælder forældrene og de 
mange fagpersoner omkring børnene«. 
hl@dlf.org

Den bedste måde, forældre kan støtte deres børn på, er at 
gøre forskellene mellem skole og hjem mindre. At der hjemme 
ved middagsbordet er en forventning til barnet om, at det er 
en del af et fællesskab. Fordi barnet i skolen skal kunne være 
én ud af et klassefællesskab på 25-30 elever.
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Som medlem af DLF kan du få en lønkonto med Danmarks 
højeste rente. Vælg en bund solid bank, som har fokus på 
dig og de ting, som du synes er vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste 
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr.  
på din lønkonto og 0% på resten. Det betyder, at du får mere  
ud af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af DLF, have afsluttet 
din uddannelse – og du skal samle hele din privat økonomi hos  
Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som du ikke behøver at 
flytte, før du lægger lånet om. 

Ændringer af eksisterende og evt. nye realkreditlån skal formidles  
gennem Lån & Spar og Totalkredit. LSBprivat®Løn er en del af en 
samlet pakke af produkter og services. Vi skal kunne kreditvurdere 
din økonomi i forhold til den samlede pakke. 

Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. august 2013.  
Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din  
rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto.

SÅDAN FÅR DU 5%  
PÅ DIN LØNKONTO

Ring:  Ring til os på 3378 1930

Online:  Gå på lsb.dk/dlf 
og vælg ’book møde’.  
Så kontakter vi dig, så  
du kan få mere at vide  
om, hvad det betyder at  
få Danmarks højeste  
rente på din lønkonto. 

Få Danmarks højeste rente 
på din lønkonto

i samarbejde med
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Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

Du har mange fordele i Lån & Spar som med-
lem af DLF. For eksempel kan du få et billån 
til en attraktiv og lav rente – faktisk blandt de 
allerlaveste.

Bliv bedre kørende
Du kommer langt på bilmarkedet i dag for 100.000 kr. Og hvis du 
lægger 20% i udbetaling, så bliver du godt kørende på en meget 
lav rente. På lsb.dk/dlf kan du se, hvad det koster at låne. Du kan 
lave forskellige beregninger på forskellige priser og finde det 
lån, der passer dig bedst. 

Køb med det samme
Når du har fundet den bil, du vil have, er det rart at kunne slå til 
med det samme. Det kan du med et Bilkøbsbevis fra Lån & Spar. 
Så hvis du allerede er på udkig, så lad os lave en præcis, person-
lig beregning over, hvor meget du kan låne – og få et Bilkøbs-
bevis. Så er pengene klar, når drømmebilen dukker op. 

Få hurtigt svar. Kontakt Lån & Spar.

Til medlemmer af DLF

Værsgo.  

Køb bil til 
100.000 kr.  
for bare 911 kr.  
om måneden* 
*Priseksempel: Bilens pris 100.000 kr. Udbetaling (20 %) 20.000 kr. Lånebeløb 
80.000 kr. Månedlig ydelse 911 kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente  
4,52 %. ÅOP 6,77 %. Gebyr til banken 4.500 kr. Gebyr til andre 3.680 kr. Samlede 
renter i perioden 21.148 kr. Tilbagebetaling i alt 109.328 kr. Renten er variabel, 
angivet p.a. og gældende pr. 1. august 2013. Lånet forudsætter kreditgodkendelse. 
Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 

Besøg lsb.dk/dlf og se, hvad dit billån vil koste.  
Ansøg online hele døgnet og få hurtigt svar.

Du kan også ringe på 3378 1930.
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Som medlem af DLF kan du få en lønkonto med Danmarks 
højeste rente. Vælg en bund solid bank, som har fokus på 
dig og de ting, som du synes er vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste 
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr.  
på din lønkonto og 0% på resten. Det betyder, at du får mere  
ud af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af DLF, have afsluttet 
din uddannelse – og du skal samle hele din privat økonomi hos  
Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som du ikke behøver at 
flytte, før du lægger lånet om. 

Ændringer af eksisterende og evt. nye realkreditlån skal formidles  
gennem Lån & Spar og Totalkredit. LSBprivat®Løn er en del af en 
samlet pakke af produkter og services. Vi skal kunne kreditvurdere 
din økonomi i forhold til den samlede pakke. 

Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. august 2013.  
Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din  
rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto.

SÅDAN FÅR DU 5%  
PÅ DIN LØNKONTO

Ring:  Ring til os på 3378 1930

Online:  Gå på lsb.dk/dlf 
og vælg ’book møde’.  
Så kontakter vi dig, så  
du kan få mere at vide  
om, hvad det betyder at  
få Danmarks højeste  
rente på din lønkonto. 

Få Danmarks højeste rente 
på din lønkonto
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Du har mange fordele i Lån & Spar som med-
lem af DLF. For eksempel kan du få et billån 
til en attraktiv og lav rente – faktisk blandt de 
allerlaveste.

Bliv bedre kørende
Du kommer langt på bilmarkedet i dag for 100.000 kr. Og hvis du 
lægger 20% i udbetaling, så bliver du godt kørende på en meget 
lav rente. På lsb.dk/dlf kan du se, hvad det koster at låne. Du kan 
lave forskellige beregninger på forskellige priser og finde det 
lån, der passer dig bedst. 

Køb med det samme
Når du har fundet den bil, du vil have, er det rart at kunne slå til 
med det samme. Det kan du med et Bilkøbsbevis fra Lån & Spar. 
Så hvis du allerede er på udkig, så lad os lave en præcis, person-
lig beregning over, hvor meget du kan låne – og få et Bilkøbs-
bevis. Så er pengene klar, når drømmebilen dukker op. 

Få hurtigt svar. Kontakt Lån & Spar.

Til medlemmer af DLF

Værsgo.  

Køb bil til 
100.000 kr.  
for bare 911 kr.  
om måneden* 
*Priseksempel: Bilens pris 100.000 kr. Udbetaling (20 %) 20.000 kr. Lånebeløb 
80.000 kr. Månedlig ydelse 911 kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente  
4,52 %. ÅOP 6,77 %. Gebyr til banken 4.500 kr. Gebyr til andre 3.680 kr. Samlede 
renter i perioden 21.148 kr. Tilbagebetaling i alt 109.328 kr. Renten er variabel, 
angivet p.a. og gældende pr. 1. august 2013. Lånet forudsætter kreditgodkendelse. 
Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 

Besøg lsb.dk/dlf og se, hvad dit billån vil koste.  
Ansøg online hele døgnet og få hurtigt svar.

Du kan også ringe på 3378 1930.
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Målrettede eksamenskurser, lektiecafé og sprogstøtte giver bonus 
på Vorrevangskolen i Aarhus. Flere tosprogede elever opnår gode karak-
terer, og det skyldes mange forskellige faktorer.

VorreVangskolen løfter tosprogede

Alle er koncentrerede til terminsprø-
ven på Vorrevangskolen i Aarhus. Det 
lykkes nu flere af de tosprogede børn 

at få høje karakterer.

Sprogstøttekoordinator Tine Dalgaard 
hjælper de elever, som har et behov. 
Det er en fordel, når sprogstøtten har 
direkte forbindelse til klassearbejdet.
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Erni Josefsson har undervist på Vorrevang-
skolen i Aarhus i 43 år. Alligevel fik hun tårer 
i øjnene, da hun som dansklærer i sommer 
uddelte et 12-tal til en pige med indvandrer-
baggrund.

»Jeg var så glad, fordi hun klarede sig godt. 
Hun er en slider og en meget aktiv skoleelev«, 
fortæller Erni Josefsson og forklarer, at pigen 
ikke kommer fra et veluddannet hjem, men 
forældrene har alligevel bakket skolegangen 
op. 

På Vorrevangskolen har cirka hver tredje 
elev en anden etnisk baggrund end dansk, 
og de klarer sig bedre ved afgangsprøverne 
end tidligere. Hele 27 procent fik 10 eller 12 
til prøven i sommer. Det er næsten dobbelt så 
mange som i 2008. 

Udviklingen skyldes ikke et enkelt mira-
keltiltag. Blandt andet har ekstra støtte til 
projektopgaver og afgangsprøver og en vel-
fungerende lektiecafé flyttet niveauet, mener 
skoleleder Lise Thorn.

»Lærerne er gode til at se, hvad det en-
kelte barn har brug for, og udnytte de evner, 
barnet har. Samtidig er kulturen på skolen, at 
eleverne gerne vil lære noget. De vil flytte sig 
fagligt, og man dømmer ikke klassekammera-
ter som morakkere, fordi de læser lektier«.

Karakterer taber i værdi
Selvom gode karakterer lyder godt, og selvom 
de tosprogede elevers karakterer er steget 
mere end de dansksprogedes, så er der ingen 
grund til at række armene for hurtigt i vejret, 
mener Peter N. Allerup, professor på Institut 
for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus 
Universitet. En årsag er, at både flere danske 
og flere tosprogede børn har fået topkarakter 
de senere år. Det tyder på, at karaktererne 
drysses for gavmildt ud, mener professoren.

»Vi ser den sædvanlige svækkelse af karak-
tersystemet, hvor for mange får 10 eller 12«. 

Peter N. Allerup understreger dog, at det 
er glædeligt, hvis tosprogede elever har fået 
bedre færdigheder, men det er vanskeligt at 
bruge afgangsprøverne til at måle, om det fak-
tisk er sket.

Målet flytter sig
Folkeskolen er ikke i mål, når det drejer sig 
om at løfte niveauet for tosprogede børn, 
erkender Bjørn Hansen fra Danmarks Lærer-
forening. Undersøgelsen viser, at tosprogede 
børn stadig halter en del efter deres danske 
klassekammerater. Samtidig er det især piger-
ne, der klarer sig godt, mens både danske og 
tosprogede drenge ligger sidst i karakterfeltet.

»Der er stadig en problemstilling i forhold 
til drengene, som skolerne skal håndtere på 
en anden måde. Det er nødvendigt, at de også 
kommer med. Samtidig må skolerne bevare fo-
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Dine elever kan få vejledning 
og hjælp til projektopgaven på 
u-web – Danidas website for 
børn og unge om u-lande og 
udviklingsbistand.

På www.u-web.dk bliver eleverne 
ledt gennem de forskellige faser af 
 projektarbejdet.

•  Forslag til overordnede emner 
 og delemner 
•  Hjælp til at lave en god problem-  

stilling
•  Let adgang og mange links til  

indhold på u-web, der kan bruges 
til emnerne

•  Forslag og gode råd til produkt 
 og fremlæggelse
•  Links til andre relevante hjemme-

sider

Hvis klassen arbejder med over-
ordnede emner som demokrati, 
globalisering, klima og  miljø, 
konflikter, menneskerettig-
heder, rig og fattig, sort og hvid, 
 uddannelse, udvikling, ungdom 
og meget mere…

... så kig på u-web.dk

KLAR TIL 
PROJEKTOPGAVEN 
I 9. KLASSE?

Annonce.indd   1 18/12/13   16.25

TeksT Kåre Kildall rysgaard

foTo ToKe Hagen

Målrettede eksamenskurser, lektiecafé og sprogstøtte  
giver bonus på Vorrevangskolen i Aarhus. Flere tosprogede elever 
opnår gode karakterer, og det skyldes mange forskellige faktorer.

Både drenge med udenlandsk og drenge med dansk baggrund sakker efter 
pigerne, når det kommer til karakterer. I dag er forskellen 0,7 i gennemsnit.

Gennemsnitskarakterer for piger og drenge til folkeskolens afgangsprøve

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Udenlandsk herkomst
drenge 4,8 4,6 4,9 4,9 5,1 5,1
piger 5,1 4,9 5,4 5,4 5,6 5,8

forskel på drenge og piger -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7

dansk herkomst
drenge 6,3 6 6,3 6,2 6,4 6,5
piger 6,8 6,5 6,8 6,8 7 7,2

forskel på drenge og piger -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7

P i g e r n e  s l å r  d r e n g e n e  i  k a r a k t e r e r
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Jeg gider ikke mere Mona Rosseland, Universitetet i Agder, Norge  
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kus på forældresamarbejde, hvor man snakker 
med de tosprogede forældre, så de også har 
faglige forventninger til deres børn«, siger han.

støtte til eksamen og lektier
En ting, som har hævet niveauet på Vorre-
vangskolen, er eksamenskurser. For snart tre 
år siden indførte skolen kurser, hvor elever 
blandt andet kunne få hjælp til at forberede 
sig til fordybelsesprøverne. Særligt tosproge-
de elever følte sig tidligere overladt til sig selv, 
når de skulle fordybe sig i et emne.

»De tosprogede elever har sjældent foræl-
dre, der kan hjælpe til med prøverne, så de 
har mulighed for hjælp fra skolen i stedet«, 
fortæller Erni Josefsson. 

Lektiecaféen bliver også stadig flittigere 
brugt. Samtidig er skolens sprogstøttecenter 
blevet bedre til at tænke sprog og fag sammen, 
forklarer sprogstøttekoordinator Tine Dalgaard.

»Vi udnytter timerne til sprogstøtte bedre, 
så de i højere grad har direkte forbindelse til 
det, man arbejder med i klassen«, siger hun 
og tilføjer, at skolen har gode erfaringer med 
niveaudeling. 

Tosprogede børn er bedre skolerustet
Det er dog ikke kun Vorrevangskolen, som 
bærer æren for bedre karakterer. Foræl-
dresamarbejdet er styrket, og forældrene 
bakker mere op om skolen. For eksempel fik 
en tyrkisk pige i 9. klasse i år lov til at tage 
på klassetur til et sommerhus, hvor piger og 
drenge sov i hvert sit rum.

»Hvis klassen fungerer socialt, fungerer 
den ofte også godt fagligt. Læreren skal få 
pigen med tørklæde inkluderet i pigegrup-

pen, så hun føler sig tryg og kan lære noget«, 
mener Erni Josefsson. 

Gode karakterer til afgangsprøven er dog 
ikke noget, som skabes på et enkelt år. Der 
ligger mange år forud, før eleverne når til det 
grønne bord. De to lærere på Vorrevangskolen 
oplever, at mange tosprogede er bedre klædt 
på ved skolestart. For eksempel snakkede en 
irakisk pige i 1. klasse flydende dansk og tolkede 
for sin mor, da klassen var på hjemmebesøg. 

»Tosprogede børn kan ofte mere i dag – 
også i de små klasser. Der er sket en positiv 
udvikling i børnehaverne, hvor der er mere 
fokus på sprogstimulering. De har stadig brug 
for støtte, men niveauet er højere«, mener 
Tine Dalgaard. 
freelance@dlf.org

Ved folkeskolens afgangsprøve i 2008 fik rundt regnet 15 
procent af børn med udenlandsk baggrund 10 eller 12. I 
sommers scorede 21 procent af børn af efterkommere af 
indvandrere og 19,1 procent af de indvandrede elever top-
karakterer. En tilsvarende stigning er imidlertid også sket 
blandt danskfødte elever. Dér hvor der er markant større 
fremgang blandt de tosprogede er på bundkarakterne - her 
har der været et større fald blandt de tosprogede end 
blandt de danskfødte elever. 

Andel, som får over 10 eller  
under 2 ved folkeskolens afgangsprøver  

(over 10 er markeret med fed)

K I l D E :  U n D E r V I s n I n G s m I n I s t E r I E t s  Data B a n K .  

U n D E r s ø G E l s E  a f  a n a lys E B U r E a U E t  a n a lys t I K  f o r  f o l K E s Ko l E n .
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B e d r e  k a r a k t e r e r  t i l  i n d v a n d r e r B ø r n

Erni Josefsson har arbejdet på Vorrevangskolen i 43 år. 
Hun oplever, at tosprogede skolestartere i dag er bedre til 
dansk end tidligere. 

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

og dele viden, råd og  
billeder.

På Skovbrynet Skole har alle lærere og elever 
fået iPads. Det er en udvikling, der medfører nye 
muligheder for mangfoldige læringsaktiviteter 
i forskellige læringsrum med forskellige medier. 
Dette udfordrer skolens traditionelle opfattelse 
af såvel læring som pædagogik. Og der er 
nok at gå i gang med. 

For at komme godt i gang har vi 
på Skovbrynet Skole indført fagda-
ge, hvor de digitale læringsresurser 
er i fokus, men på en sjov og an-
derledes måde. Formålet med en 
fagdag er at få alle faggrupper og 
alle lærertyper i gang med at bruge 
nye typer af it i undervisningen.

Målet er også at bryde den barriere, som 
nogle lærere oplever mod it. Måske fordi de sy-
nes, at de selv skal kunne mestre de digitale 
værktøjer, inden de bruger dem i undervisningen. 

Ved at skolens lærere selv underviser kol-
leger, åbnes der op for en mere uformel læring, 
som kan overføres på den måde, vores elever i 

forvejen lærer og leger sig gennem den digitale 
verden på. Der åbnes op for, at »mesterlæreren« 
ikke nødvendigvis er den klogeste på alle om-
råder, men at vi alle kan lære af hinanden. Det 
handler om at turde. At udfordre lærerrollen og 
lade eleverne være meddesignere af deres egen 
læring. Det nyskabende er, at det ikke altid er 
den voksne, der ved eller kan bedst. Børn og kol-
leger med særlige resurser og kompetencer har 
mulighed for at blive »mesterlærere«.

Det samme princip gør sig gældende 
i den mediepatrulje, som vi også på 

skolens læringscenter har startet 
op. Her er det elev til elev-læring. 
Faktisk er skolens mediepatrulje 
et godt forbillede for skolens 
lærere hvad angår videndeling.

Fagdagens forløb
Rent praktisk møder alle lærere op i 

tre timer, når vi skal afholde fagdag. Ef-
ter en kort intro kommer alle lærere gennem to 
workshops, hvor en kollega kort demonstrerer et 
udvalgt digitalt værktøj. Gennem lærer til lærer-
vejledning leges og eksperimenteres der med 
dette værktøj i en sådan grad, at lærerne allere-
de dagen efter kan inddrage netop dette værktøj 

i undervisningen. Mellem de to workshops ser-
veres god forplejning i pausen, for det er vigtigt 
at alle føler sig godt tilpas, og dagen slutter med 
en kort evaluering, så de næste fagdage kan for-
bedre konceptet.

Og konceptet kan og skal udvikles. Man kun-
ne for eksempel arrangere fagdage med fokus 
på enkelte fag eller særlige områder, eller man 
kunne inddrage mediepatruljens elever til at un-
dervise skolens lærere. 

Videndeling på flere platforme   
Vi ser det som læringscentrets helt centrale op-
gave at formidle, vejlede og videndele i og med 
alle materialer – såvel analoge som digitale – 
og få dem til at sprede sig som ringe i vandet. 
Derfor er fagdagen blot én måde at gøre det på. 
Vi har desuden udarbejdet blogs, hvor elever og 
lærere hurtigt og nemt kan danne sig et overblik 
over skolens digitale abonnementer og tilkøbte 
apps. Gennem skolens blogs kan de klikke sig 
ind på skolens mediepatrulje og der se, hvilke di-
gitale læringsresurser der er blevet gennemgået, 
og hvilke elever der er »mesterlærere«. 

Brug kollegaer og børn 
som mesterlærere i it

Fagdage om digitale læringsresurser har været med til at gøre lærerne på  
Skovbrynet Skole mere sikre i brugen af it. Det handler om videndeling blandt  

lærere og om en skole, som med ét er blevet digital profilskole.

TEkST 

Isabel MossIng OG  
lIsbeth gade 
SkOVBRynET SkOlEBiBliOTEk

Illustration: Istock
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•	 	Spøgeri,	hemmelige	gange	og	en	
blodig	kniv	på	herregården.

	 kr	115,-

•	 	Hvad	gemmer	sig	i	slottets	kælder,	
og	hvordan	får	man	lige	fat	i	
Obamas	dna?

	 kr	135,-	pr	bog

•	 	Misundelse,	mobning	og	en	
alvorlig	ulykke.	

	 kr	115,-

Spændingsbøger til mellemtrinnet
Nye Alrune-bøger til gode læsestunder

Spf-Apps & Books
www.spfappsandbooks.dk	er	vores	helt	nye	shop	til	apps	og		e-bøger.	De	første	titler	er	lagt		ind	og	mange	er	på	vej.	

Hardbackbøger  ·  Priser excl moms
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Annette Lilholts 6. klasse på Lundergårdskolen 
i Hjørring var i en periode »ansat« på en lakrids-
pastilfabrik. Det hele foregik i klasseværelset, 
hvor eleverne fik opgaven at udvikle æsker til en 
ny pastil. Pastillen har form som en kube med en 
kantlængde på en centimeter, og hver æske skulle  
indeholde 56 pastiller.

»Eleverne skal præsentere tre forslag til 
æsker for ledelsen, og de skal kunne begrunde 
fordele og ulemper ved de forskellige forslag. 
Arbejdet foregår i grupper. Forud har vi i klassen 
arbejdet med rumfang, så det er en slags eva-

luering som afslutning på det forløb«, fortæller 
Annette Lilholt.

Hun har brugt lakridsfabrikken flere gange, 
fordi det giver god mulighed for at undervis-
ningsdifferentiere. Alle elever kan byde ind. 
Samtidig oplever hun projektet som meget mo-
tiverende for eleverne.

»Jeg er optaget af den narrative tilgang. 
Eleverne skal samarbejde, og der er også lidt 
konkurrence i det. De skal kunne fremlægge og 
argumentere, og så giver det god mulighed for, at 
man som lærer får samlet op på de matematiske 
pointer. Det er det allervigtigste«, mener Annette 
Lilholt.

Forløbet er problem- og anvendelsesoriente-

ret undervisning, hvor en anden problemstilling, 
eleverne skal forholde sig til, er at opstille en 
hypotese om, hvilken æske de tror vil have det 
mindste materialeforbrug. De skal foretage for-
skellige undersøgelser for at efterprøve deres hy-
potese. Tredje problemstilling er at sammenligne 
og diskutere, om der kan være mest i en cylinder-
formet eller en kasseformet æske. Desuden kan 
de designe symmetrisk mønster på æskerne.

»Eleverne går forskelligt til opgaverne. Nogle 
henter 56 centicubes og går i gang med at 
bygge æsker ud fra, hvad de fylder. Andre elever 
tegner, og nogle går straks i gang med at bruge 
formler og regne«. 
mbt@dlf.org

Elever designer æsker til lakridspastiller
Æsker med plads til 56 lakridspastiller i hver skal præsenteres for fabrikkens ledelse. Eleverne skal regne, 
designe, fremlægge og argumentere.

TEkST og FoTo HEllE  lauritsEn

Matematik
F a g l i g t  n E t v Æ r k
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Lejrskole i København?
Bo i luksus til lavpris, 5 minutter fra Rådhuspladsen.
Kontakt os på 33 18 83 38 eller på 
hostel@danhostelcopenhagencity.dk 
for information eller booking.

www.cphhostel.dk

Ring 

33 18 83 38

og få et 

godt tilbud
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Pris til læsere med initiativ 
Årets Læseinitiativpris har åbnet for indstillinger 
til prisuddelingen 2014. Du kan indstille en kol-
lega eller dig selv for et projekt om læsning, der 
har været med til at forbedre læsefærdigheden. I 
samarbejde med forlaget Alinea belønner Lands-
foreningen af Læsepædagoger en særligt initia-

tivrig lærer, pædagog eller måske bibliotekar med 
10.000 kroner. For at blive nomineret til prisen 
skal projektet være af nyskabende eller igangsæt-
tende karakter. Fristen for indstillinger er 1. maj.

Ved ann-sofie Warnich  / asw@dlf.org 

»Hvordan opfatter man 
spørgsmål som matematik-
lærer? Skelner man mellem 
ordren og spørgsmålet? 
kan eleverne stille gode 
spørgsmål? Jeg tror, vi skal 
bruge mere tid på spørgs-
målet. Måske er denne  
kvalifikation – at kunne 
stille de rigtige spørgsmål 
– en af de vigtigste i en 
kommende fremtid, hvor 
teknologien mere og mere 
overtager de færdigheder, vi 
traditionelt forbinder med 
matematisk kunnen. os, 
der udvælger de problem-
stillinger, som maskinerne  
skal arbejde med«.

Bent lindhardt  
i blogindlægget »Spørg bare« Find indstillingsskema og læs mere på  

laesepaed.dk

Læs mere på trafiksikkerhed.info

For yderligere information kontakt Lisbeth El  
Jørgensen på lisbeth@refleksion.dk eller 86240572

Skoleklasser i Aarhus kan i november 2014 komme på en 
uges kreativt workshopforløb på Teater Refleksion. Work-
shoppen hedder »Say cheese« og har modtaget 150.000 
kroner fra Statens kunstråd til at gennemføre forløbet 
for 7.-klasser. Eleverne kommer til at arbejde med tea-
terkunstnernes grundlæggende arbejde og vil derudover 
arbejde med emnerne video og teknologi, performance og 
krop samt papdukker og kostumer. 

Se de blinde vinkler 
Placer dine elever på chaufførsædet, og 
lad dem opleve en lastbils blinde vinkler. 
I uge 17-22 besøger kampagnen »Trafik-
sikkerhed i øjenhøjde« på 11. år landets 
skoler. klassen får besøg af en lastbil-
chauffør – og tilhørende lastbil – der 
gennem teori og praksis underviser ele-
verne i sikker færdsel med fokus på højre-
svingsulykker og lastbiler. Undervisningen 
er gratis og henvender sig til 2.-4.-klas-
seelever. I år gælder tilbuddet primært 
skoler i Østjylland, men alle kan søge. 

TeaTerkunsT  
for 7.-klasser

Tilmeld dig 
diT faglige 
neTværk!
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

På folkeskolen.dk finder 
du altid masser af nye 
spændende anmeldel-
ser, og lige nu kan du 
blive klogere på det nye 
materiale til Uge sex-
kampagnen, som jo er 
lige rundt om hjørnet. 
Årets tema er grænser, 
og vores anmelder er 
glad for materialet, som 
kan bruges hele året, 
ikke bare i forbindelse 
med kampagnen.
Vi har også en anmel-
delse af en ny bog af 
Janne Teller. »Alt« 
hedder den, og den har 
måske potentiale til at 
blive en skoleklassiker 
på linje med »Intet«. 
Vores anmelder er i 
hvert fald begejstret. 
og så har politikeren 
Özlem Cekic debuteret 
som børnebogsforfatter 
med en fortælling om 
venskab og integration i 
et letlæst sprog.
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 anmeldel-
serne på folkeskolen.dk/
anmeldelser

Få anmeldelser 
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.

Nyt i »Close-Up«-serien
Temaserien »Close-Up« til engelsk i 
8.-10. klasse er blevet udvidet med ma-
teriale om horror-genren. Elever kom-
mer til at stifte bekendtskab med både 
hjemsøgte huse, zombier og uddrag af 
gyserklassikerne »Dracula« og »Fran-
kenstein« i originaludgaverne.
»Close-Up«-serien har tidligere fået flot-
te ord med på vejen af Folkeskolens an-
meldere, som blandt andet kaldte hæftet 
»Terrorism« for »et aktuelt materiale, der 
kryber ind under huden på læseren«.

n  fysik/kemi  

○   aNmeldt af: OlE HaUbO CHrisTEnsEn

»Xplore« prioriterer forsøgsarbejde, praktiske aktiviteter og mundtlighed 
højt. Det er tydeligt, at forfatterne vil have eleverne, ikke læreren, i læring.

systemet lever til fulde op til ethvert lærebogsmateriales fornemmeste 
opgave, at være dækkende for faget. Undervisningspakken indeholder få 
velvalgte temaer, som behandles fagligt dækkende i forhold til Fælles Mål.

 »Xplore Fysik/kemi« består af elevbog, elevhæfte, lærerhåndbog og e-
bog. De enkelte dele spiller fint sammen. i elevbogen er der henvisninger til 
fordybelse i elevhæftet. Her er der oplæg til, at eleverne kan arbejde med 
praktiske aktiviteter, forsøgsarbejde, repetere og arbejde videre med stoffet 
fra elevbogen. E-bogen er en digital udgave af elevbogen og opbygget som 
en bladreudgave af den trykte bog.

 De enkelte kapitler i bogen er delt ind i tre dele: En indledning med »den 
gode historie«, som rammesætter kapitlet. Faglig fordybelse med formid-
ling af kernefaglighed og oplæg til forsøgsarbejde. De enkelte kapitler af-
sluttes med opsamling og oplæg til valgopgaver. Valgopgaverne er uddybet 
i lærerhåndbogen.

i 9. klasse behandles radioaktivitet, energi, lys og farver, Jordens udvik-
ling, »Du bliver, hvad du spiser«, og bæredygtighed. Tre af kapitlerne lægger 
op til tværfagligt arbejde med biologi og geografi. i 9. klasse er de tværfag-
lige emner energi, Jordens udvikling og bæredygtighed. Et meget positivt 
træk i en tid, hvor naturfagene knyttes tættere og tættere sammen. Elever-
ne – og vi andre uden for skolens mure – oplever nemlig ikke naturfagene 
fragmenteret i kunstigt tilrettelagte fag som fysik, kemi, biologi og geografi. 
i dag er fysik og kemi slået sammen i grundskolen, og geografi er et synte-
sefag med naturgeografi, geologi, kulturgeografi, samfundsfag med mere.

Der er rigtig mange fælles indgange til at arbejde sammen om naturfag-
lige temaer, som kan danne grobund for en helhedsforståelse af den verden, 
vi lever i. stor ros til GO Forlag for at integrere den del i alle »Xplore«-syste-
merne. Jeg ser frem til, at systemerne bliver suppleret med emnebøger eller 
temaer på nettet om velvalgte faglige områder, der fuldender missionen 
med fuld integration af fagene.

»Xplore Fysik/kemi« fremstår med indbydende layout, korte og over-
skuelige tekster suppleret med masser af illustrationer og billeder som et 
godt bud på et dækkende system til den faglige og flerfaglige undervisning 
i fysik/kemi. 

Læs anmeldelserne af  
»Close-Up«-serien på folkeskolen.
dk/69348, folkeskolen.dk/511332 og 
folkeskolen.dk/61823

Serien er tidligere blevet anmeldt på 
folkeskolen.dk. Læs anmeldelsen her: 
www.folkeskolen.dk/510869

Elevbog
•  Asbjørn Petersen,  

Anette Gjervig Pedersen
• 128 sider
• 190 kroner
• Go forlag

Elevhæfte
•  Asbjørn Petersen,  

Anette Gjervig Pedersen, 
nanna filt Christensen
• 40 sider
• 36 kroner
• Go forlag

Lærerhåndbog
•  Asbjørn Petersen,  

nanna filt Christensen
• 283 sider
• 490 kroner
• Go forlag

Xplore fysik/kemi 9   

er den virkelig  
for børn?
Oscar K.s børnebøger er ikke altid for 
sarte sjæle, når han kaster sig ud i virke-
lig komplicerede emner som abort, børn 
med handicap og døden. Men den nyeste 
bog i serien »Forbudt for børn« er knap 
så dyster med sit tema om moderne fa-
milieformer med donorbørn, rugemødre 
og mormødre med mange mænd. »niels 
Oles far hænger ikke på træerne«, hedder 
bogen, der koster 238,50 kroner og har 
et lixtal på 23.

Sidste chance for  
rabat på skolehistorie
så er det ved at være sidste udkald, hvis 
du vil have rabat på bogen »Den gode, den 
onde og den engagerede – 1000 år med 
den danske lærer«. normalprisen er 330 
kroner, men medlemmer af Danmarks læ-
rerforening kan indtil 31. januar købe bogen 
for 279,95 kroner inklusive forsendelse. 
send en mail med dit navn og din adresse 
til salg@mussmann-forlag.dk og skriv 
Danmarks lærerforening i emnefeltet.

Rigtig godt gået
»Xplore« lever til fulde op til ethvert lærebogsmateriales for-
nemmeste opgave, at være dækkende for faget. Stor ros for 
at lægge op til tværfaglighed mellem naturfagene.
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n  Dansk  

Årets  
ungdomsroman

○   aNmeldt af: Carl CHrisTian rasMUssEn

Det er sjældent, at man sidder så forpustet og 
så bevæget tilbage efter at have læst en ung-
domsbog. Med fare for at måtte trække det til-
bage igen, så udnævner jeg denne bog til årets 
ungdomsbog. Hverken mere eller mindre.

»Da de hiver os op af limfjorden, hænger vi 
stadig sammen. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi 
har ligget i vandet, det er ikke til at sige, man 
mister ligesom tidsfornemmelsen«. sådan 
detonerer sanne Munk Jensen og Glenn ring-
tveds roman »Dig og mig ved daggry« lige op i 
ansigtet på læseren.

Historien fortælles af louise, der hives op af 
vandet, håndlænket sammen med sin kæreste 
og soulmate, liam.

romanen er en tour de force gennem svim-
lende forelskelse, lange, dovne dage med sex 
og sprut, pot, shit og stærkere sager, dyb kri-
minalitet, utrolige rå omgivelser, voldtægt og 
dertil forældre, der intet forstår. Det er ikke 
nye temaer i ungdomslitteraturen, men her 

bliver de foldet ud i en frygtelig og medrivende 
konsekvens. Forældrene til de to unge forstår 
ingenting, men læseren forstår, hvorfor louise 
og liam må foretage deres fatale handling, 
selvmordet.

De to i forvejen velskrivende forfattere må i 
samarbejdet have fundet en ny synergi. spro-
get trækker og suger. replikkerne står skarpt-
skårne og autentiske. En pageturner!

Mine elever i 9. klasse er begyndt at læse 
bogen, inden de skal arbejde med det glimrende 
undervisningsforløb, der ligger på Gyldendals 
danskportal. De er opslugte. De læser i lange 
stræk. Også de drenge, som vi snakker så me-
get om. 

Illustration: Pernille Mühlbach

dig og mig ved daggry   

• sanne Munk Jensen, Glenn Ringtved
• 309 sider
• 249,95 kroner
• Gyldendal

Romanen er en tour de force med  
en frygtelig konsekvens.
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n  Håndarbejde  

n  engelsk  

• sofie Meedom
• 48 sider
• 100 kroner
• forlaget Vingefang

Student’s book/web
•  edward Broadbridge, Hanna 

Broadbridge, Tania kristiansen
• 79 sider
• 232,75 kroner
• Alinea

Teacher’s Guide
•  edward Broadbridge, Hanna 

Broadbridge, Tania kristiansen
• 72 sider
• 957,50 kroner
• Alinea

Små tasker

Black america

Små tasker – store muligheder
Oplagt til tværfagligt praktisk arbejde

Engelsk er også dannelse
Ny og anbefalelsesværdig temabog lægger op til spændende  
diskussioner om store spørgsmål.

○   aNmeldt af:  lIsBeTH TolsTRUP

i takt med at forandringens vinde blæser over de praktisk-
musiske fag i folkeskolen, og de gamle kulturfag håndarbejde 
og sløjd gennemgår en metamorfose i retning af håndværk 
og design, er der et stigende behov for at se fagområdernes 
praksisformer under en tværfaglig vinkel – ellers giver det in-
gen mening at fastholde hverken det ene eller andet begreb.

i hæftet »små tasker« er der faktisk rig mulighed for at blive 
introduceret til klassiske tekstile dyder som modelberegning og 
maskinsyning, men der er også mulighed for at tage udgangs-
punkt i et fag som matematik eller nogle mere samfundsfaglige 
vinkler som eksempelvis resurseforbrug ved tekstilfremstilling 
eller genanvendelse af industrielt fremstillede materialer. Hæf-
tet er henvendt til praktikeren – i skolesammenhæng først læ-

reren og siden eleven – der tales direkte og i et enkelt sprog om 
de beskrevne processer, der er delikat og farverigt illustreret.

Der vises fire metoder, tre syede og en enkelt hæklet, og som 
et virkeligt raffinement fungerer bogens format som mønster til 
de viste tasker, etuier og penalhuse. Dertil kommer nogle klare 
beskrivelser af, hvordan der kan sys lommer og stropper, hvad 
patchwork og applikation er, og hvordan den enkelte taske kan 
tilpasses mere individuelle ideer. Udtrykket i tingene er lidt råt 
og rammer fint ind i den aktuelle DiY-bølge (Do it Yourself), 
som har bud til både drenge og piger.

Eneste lille skønhedsplet er udeladelsen af en indholdsover-
sigt, da det kan være lidt svært at navigere fra idé til metode 
og tilbage igen, ligesom de mange krydshenvisninger kræver et 
godt overblik hos den enkelte læser.  

○   aNmeldt af:  DITTe lIsBJeRG

»Focus on«-serien udgiver glimrende temabøger til engelsk 
i udskolingen, og det nyeste skud på stammen lever fuldt ud 
op til sine forgængere. »black america« dækker en historisk 
tidsperiode fra 1619, da de første slaver ankom til Usa, til i 
dag, hvor præsident Obama er landets første sorte præsident.

Fra den mellemliggende periode vil jeg især fremhæve 
bogens afsnit »What kind of freedom?« og »The Civil rights 
Movement«. For når man taler om engelsk som dannelsesfag, 
er diskussioner om menneskerettigheder og ligeværd i centrum. 
Det er vigtigt at have gode tekster at forholde sig til, og det får 
man her med tekster om Ku Klux Klan, rosa Parks og Martin 
luther King. som lærer sidder man tilbage med en tryg for-
nemmelse af, at eleverne bliver ført grundigt ind i emnet. Det er 
et alsidigt materiale til brug i 9. klasse, da bogen dækker flere 
mulige temaer til folkeskolens afgangsprøve, for eksempel sla-
veri, racisme og frihed.

Det er et særdeles lækkert og læsevenligt layout, bogen gør 
brug af, de mange billeder og plakater af blandt andet musik- 

og sportsstjerner vil hurtigt fange elevernes interesse. når man 
dykker ned i indholdet, vil man opleve, at kernen i det, der bliver 
sagt, er relevant og almengyldigt. Det vil mane til eftertanke og 
anspore til spændende diskussioner.

lærervejledningen er en stor hjælp til brug i den daglige 
undervisning, her bliver de historiske temaer behandlet mere 
dybtgående, og man kan finde inspiration og forslag til film. 
lærervejledningen hjælper også med forslag til synopseskriv-
ning og normalsideoptælling, så det bliver lettere at forberede 
afgangsprøven. systemet lægger op til brug af alle typer medier 
i undervisningen, det er med til at give variation og fremdrift. På 
det tilhørende web er der adgang med Uni-login, når man har 
købt bogen, på websiden findes yderligere lærerresurser med 
opgaver, lyd, musik, taler og filmklip. både elevbog og lærervej-
ledning er gennemarbejdet og godt sat sammen.  
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www.kasperskolen.dk

Kasperskolerne rummer et helhedstilbud for normaltbegavede elever 
med autisme og ADHD (Kasperskolen), samt et nyligt tilknyttet hel-
hedstilbud for elever med socio-emotionelle vanskeligheder (Skolen på 
Lautrup). Den ledige stilling er som afdelingsleder for vores 4 mellem-
grupper (5-7. klasse) på Kasperskolen.

Vi har i alt 102 elever og en stor medarbejdergruppe, heraf 84 læ-
rere og pædagoger, der alle er dybt engagerede i at give eleverne en 
hverdag med spændende læring fagligt og socialt.

Som afdelingsleder vil du blive en del af et ledelsesteam bestående af 
strategisk leder, souschef og 3 afdelingsledere, som arbejder sammen 
om og fordeler de mange opgaver, der er på en udviklingsorienteret 
skole. Herudover er der tæt samarbejde med  medarbejderne i skolens 
sekretariat bestående af kontorleder og 2 sekretærer.
Du vil være nærmeste leder for ca. 25 lærere og pædagoger og være 
ansvarlig for det specialpædagogiske arbejde, undervisningsopgaven 
og udviklingsarbejdet i storgruppen. 
Du vil sammen med det øvrige ledelsesteam være aktiv medspiller i im-
plementeringen af den nye skolereform.
Du vil sammen med en anden afdelingsleder stå for skolens vikarorga-
nisering

Vi forventer at ansøgere har erfaringer fra specialområdet eller be-
handlingsområdet.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om Kasperskolerne kan fås på vores hjem-
meside www.kasperskolen.dk  og du er også velkommen til at kontakte 
strategisk leder Merete Trier Frederiksen eller souschef Marianne 
Wogensen på 44776261.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om 
lokal løndannelse med den forhandlingsberettigede organisation

Ansøgningsfrist: 14. Februar 2014 Kl. 12 
Samtaler afholdes i uge 9. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Jobnummer: 14-019

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online på 
www.ballerup.dk/job

En af vore afdelingsledere har besluttet sig for 
at gå på efterløn pr. 1. April 2014 og dermed har 
vi en stilling ledig. 

KaspersKolerne 
søger en ny  
afdelingsleder

 Lederstillinger Job & karriere

Brug jobsamtalen 
til at vise, hvem 
du er

Hvad gør du i jobsamtalen, hvis 
skolen søger en medarbejder 
med nogle bestemte personlige 
egenskaber?

Skal du lægge en strategi, der 
går ud på at fortælle, hvad du 
kan inden for hvert af de udpe-
gede områder, eller skal du vise 
det på en anden måde? 

Sjælsøskolen i Birkerød har 
netop søgt en lærer, der ifølge 
jobopslaget »brænder for at eks-
perimentere med og udvikle sin 
undervisning, der vægter samar-
bejdet med kolleger højt, der er 
engageret, arbejdsom og har et 
godt humør, og som vægter en 
god omgangstone og trivsel for 
alle højt«.

Hvordan viser en ansøger, at 
den beskrivelse passer?

»Vi sidder ikke med et afkryds-
ningsskema og tjekker, hvordan 
der bliver svaret, men det er en 
god idé at fortælle om undervis-
ningsprojekter og andre forløb, 
som kan vise, hvordan ansøgeren 
har det med sin undervisning og 
med at samarbejde«, siger afde-
lingsleder for mellemtrinnet Kri-
stine Pico Ørsted, Sjælsøskolen.

Når skolen gør en del ud af at 
beskrive, hvordan den nye lærer 
skal være, er det for at afstemme 
forventningerne. Søger man job-
bet, bør man vide, hvad det er 
for en type medarbejder, skolen 
har brug for.

»Det vil være ærgerligt for 
alle, hvis vi kommer til at an-
sætte en medarbejder, der ikke 
passer til jobbet. Derfor frem-
hæver vi, hvor skolen er på vej 

hen, og hvad det er for en type 
medarbejder, vi leder efter. Men 
beskrivelsen dækker ikke alt. Det 
kan godt være, at en ansøger har 
de egenskaber, der efterlyses, 
men alligevel ikke er den rigtige«, 
siger afdelingslederen.

Det sidste hænger sammen 
med det, der ikke står i jobop-
slaget.

»Det kan være, at vi under 
samtalen får et indtryk af, at an-
søgeren ikke er den helt rigtige til 
at indgå i de samarbejdsrelatio-
ner, der er på skolen. Den slags 
kan man ikke skrive sig ud af, når 
jobbet bliver slået op«, siger Kri-
stine Pico Ørsted.

Det gode råd med hensyn til 
jobsamtaler og personlige egen-
skaber er: Vær dig selv og vær 
parat til at sætte ord på det, du 
kan, og det, du består af. Så skal 
der nok blive stillet spørgsmål, 
der bringer de rigtige oplysninger 
frem.

Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

en ting er, hvad der står i stillingsopslaget, noget 
andet er, hvordan dine personlige egenskaber kom-
mer til udtryk i jobsamtalen.
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 Lederstillinger 

  

KORINTH EFTERSKOLE-SPEJDERSKOLEN SØGER

VICEFORSTANDER
På Korinth Efterskole – Spejderskolen vil vi 
kendes på, at vi med udgangspunkt i spej-
derbevægelsens principper, udvikler skolens 
elever til selvstændige og ansvarlig unge. 
Unge, der er parate til at møde fremtidens 
udfordringer, og som igennem tiden på efter-
skolen får et godt afsæt til at gennemføre en 
uddannelse og til at sætte spor i verden.

Skolen er midt i en rivende udvikling og for 
at understøtte den, søger vi en viceforstan-
der. Viceforstanderen skal i samarbejde med 
forstanderen, være med til at videreudvikle en 
skole som dog holder fokus på sine traditio-
ner og værdier. Stillingen vil indebærer både 
ledelse, administration og undervisning og 
ønskes besat pr. 1. marts 2014.

Vi søger en person som kan ”tænde ild” 
i både bål og begejstring hos elever og 
medarbejdere, som har erfaring med/indsigt 
i efterskolemiljøet, har undervisningserfaring, 
har ledererfaring eller lederevne der kan 
videreudvikles, har kendskab til administrati-
on i form af skemalægning, nye arbejdsregler, 
arbejdsplaner samt erfaring med budget og 
økonomistyring.

Du skal have konstruktive samarbejdsevner, 
være fremsynet, struktureret og en dygtig 
afslutter, have lyst og evne til konflikthånd-
tering samt være god til at kommunikere og 
formidle. Skulle du derudover have kompe-
tencer indenfor hjemmesider, intranet, PR og 
marketing, så er det et ekstra plus!
For yderligere information om skolen samt 
stillingsbeskrivelse, se vores hjemmeside 
http://www.korinth-efterskole.dk, og ring til 
skolens forstander Henrik Madsen på skolens 
telefon 62 65 10 67 eller forstanderens mobil 

20 73 50 67 for uddybende informationer og/
eller aftale om besøg med rundvisning på 
skolen. Har du masser af energi og lyst til i 
tæt samarbejde med forstanderen, at lede og 
udvikle Korinth efterskole-spejderskolen og li-
geledes at tage hånd om de nye udfordringer 
som ligger i fremtiden, modtager vi gerne din 
ansøgning. 
 
Ansættelsesforhold 
Ansættelse sker i henhold til fællesoverens-
komst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation – dvs. i lønintervallet fra 
368.295 til 438.154 gældende for små skoler.
Tjenestebolig kan tilbydes.

Ansøgning med kopi af relevante bilag sen-
des pr mail til lisnav@webspeed.dk eller med 
post til bestyrelsesformand Lisbeth Navntoft, 
Rydtoften 39, 2750 Ballerup. Ansøgning og 
forespørgsel behandles naturligt fortroligt 
Ansøgningsfrist: 31. januar 2014.
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Ansøgningsfrist:
11. februar 2014 – og der afholdes samtaler 
den 24. og 26. februar.
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dereudvikles, har kendskab til administration 
i form af skemalægning, nye arbejdsregler, 
arbejdsplaner samt erfaring med budget og 
økonomistyring.

Du skal have konstruktive samarbejdsevner, 
være fremsynet, struktureret og en dygtig  
afslutter, have lyst og evne til konflikthåndte-
ring samt være god til at kommunikere og 
formidle. Skulle du derudover have kompe-
tencer indenfor hjemmesider, intranet, PR og 
marke-ting, så er det et ekstra plus!

For yderligere information om skolen samt  
stillingsbeskrivelse, se vores hjemmeside  
http://www.korinth-efterskole.dk, og ring  
til skolens forstander Henrik Madsen på  
skolens telefon 62 65 10 67 eller forstan- 
derens mobil 20 73 50 67 for uddybende 

informationer og/ eller aftale om besøg 
med rundvisning på skolen. Har du masser 
af energi og lyst til i tæt samarbejde med 
forstanderen, at lede og udvikle Korinth 
efterskole-spejderskolen og ligeledes at tage 
hånd om de nye udfordringer som ligger i 
fremtiden, modtager vi gerne din ansøgning.

Ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til fællesoveren-
skomst mellem Finansministeriet og Lær-
ernes Centralorganisation – dvs. i løninterval-
let fra 368.295 til 438.154 gældende for små 
skoler. Tjenestebolig kan tilbydes.

Ansøgning med kopi af relevante bilag send-
es pr mail til lisnav@webspeed.dk eller med 
post til bestyrelsesformand Lisbeth Navntoft, 
Rydtoften 39, 2750 Ballerup. Ansøgning og 
forespørgsel behandles naturligt fortroligt.

Ansøgningsfrist:
11. februar 2014 – og der afholdes samtaler 
den 24. og 26. februar.

  

KORINTH EFTERSKOLE-SPEJDERSKOLEN SØGER

VICEFORSTANDER
På Korinth Efterskole – Spejderskolen vil vi 
kendes på, at vi med udgangspunkt i spej-
derbevægelsens principper, udvikler skolens 
elever til selvstændige og ansvarlig unge. 
Unge, der er parate til at møde fremtidens 
udfordringer, og som igennem tiden på efter-
skolen får et godt afsæt til at gennemføre en 
uddannelse og til at sætte spor i verden.

Skolen er midt i en rivende udvikling og for 
at understøtte den, søger vi en viceforstan-
der. Viceforstanderen skal i samarbejde med 
forstanderen, være med til at videreudvikle en 
skole som dog holder fokus på sine traditio-
ner og værdier. Stillingen vil indebærer både 
ledelse, administration og undervisning og 
ønskes besat pr. 1. marts 2014.

Vi søger en person som kan ”tænde ild” 
i både bål og begejstring hos elever og 
medarbejdere, som har erfaring med/indsigt 
i efterskolemiljøet, har undervisningserfaring, 
har ledererfaring eller lederevne der kan 
videreudvikles, har kendskab til administrati-
on i form af skemalægning, nye arbejdsregler, 
arbejdsplaner samt erfaring med budget og 
økonomistyring.
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være fremsynet, struktureret og en dygtig 
afslutter, have lyst og evne til konflikthånd-
tering samt være god til at kommunikere og 
formidle. Skulle du derudover have kompe-
tencer indenfor hjemmesider, intranet, PR og 
marketing, så er det et ekstra plus!
For yderligere information om skolen samt 
stillingsbeskrivelse, se vores hjemmeside 
http://www.korinth-efterskole.dk, og ring til 
skolens forstander Henrik Madsen på skolens 
telefon 62 65 10 67 eller forstanderens mobil 

20 73 50 67 for uddybende informationer og/
eller aftale om besøg med rundvisning på 
skolen. Har du masser af energi og lyst til i 
tæt samarbejde med forstanderen, at lede og 
udvikle Korinth efterskole-spejderskolen og li-
geledes at tage hånd om de nye udfordringer 
som ligger i fremtiden, modtager vi gerne din 
ansøgning. 
 
Ansættelsesforhold 
Ansættelse sker i henhold til fællesoverens-
komst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation – dvs. i lønintervallet fra 
368.295 til 438.154 gældende for små skoler.
Tjenestebolig kan tilbydes.

Ansøgning med kopi af relevante bilag sen-
des pr mail til lisnav@webspeed.dk eller med 
post til bestyrelsesformand Lisbeth Navntoft, 
Rydtoften 39, 2750 Ballerup. Ansøgning og 
forespørgsel behandles naturligt fortroligt 
Ansøgningsfrist: 31. januar 2014.
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medarbejdere, som har erfaring med/indsigt 
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ring samt være god til at kommunikere og 
formidle. Skulle du derudover have kompe-
tencer indenfor hjemmesider, intranet, PR og 
marke-ting, så er det et ekstra plus!

For yderligere information om skolen samt  
stillingsbeskrivelse, se vores hjemmeside  
http://www.korinth-efterskole.dk, og ring  
til skolens forstander Henrik Madsen på  
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informationer og/ eller aftale om besøg 
med rundvisning på skolen. Har du masser 
af energi og lyst til i tæt samarbejde med 
forstanderen, at lede og udvikle Korinth 
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Se hele annoncen på www.kalundborg.dk

Rynkevangskolen i Kalundborg søger afdelingsleder til vores 
kommende inklusionscenter.
Af vore 420 elever går de 70 i vores nuværende specialklasserække, 
der i skoleåret 14/15 omdannes til inklusionscenter.  
 

 Ledelsesmæssige opgaver:
 
• Ledelse af inklusionscentret
• Leder af kompetencecentret i almenskolen
Ansøgning vedlagt cv og eksamensbevis sendes elektronisk til: an-
nette.hallgren@kalundborg.dk
 
Vi skal have modtaget din ansøgning senest 31. januar 2014  klokken 
10.00. Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, kan skoleleder 
Niels Høgsberg kan kontaktes på 59 55 45 57, 29 13 15 69 eller niels.
hogsberg@kalundborg.dk

Afdelingsleder
3 afdelingsledere med stærk pædagogisk
og ledelsesmæssig profil

Vi søger 3 afdelingsledere til 3 afdelinger under Sydskolen. 
Afdelingsledere som mestrer den daglige pædagogiske ledelse, som 
ser den enkelte afdelings muligheder i en ny skolestruktur og en ny 
skolereform, og som evner samarbejde på tværs af Sydskolens 
afdelinger. Stillingerne er:afdelinger. Stillingerne er:

- Afdelingsleder for overbygningen 7. - 9. kl. på Skolen ved Fjorden
- Afdelingsleder for 0. - 6. kl. på Vig Skole
- Afdelingsleder for 0. - 6. kl. på Bobjergskolen

Læs hele stillingsopslaget og send en online ansøgning via: 
www.odsherred.dk/job

SYDSKOLEN

WWW.ODSHERRED.DK/JOB
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Marienhoffskolen skal have ny leder !
Syddjurs Kommune søger ny skoleleder til Marienhoffskolen pr. 1. april 2014.

Marienhoffskolen er en god og velfungerende skole med 395 elever på 0. - 9. 
klassetrin og SFO for 0. - 3. klasse. Skolen har et højt fagligt niveau og har de 
sidste par år været den af kommunens skoler, der scorer højest på elevernes 
resultater ved folkeskolens afgangsprøver.

Vi søger en leder, som brænder for børns læring og trivsel, og som i tæt sam-
arbejde med personalet og skolebestyrelsen sætter ambitiøse mål for skolen, 
går efter dem og følger dem til dørs.

Du kan se det uddybende stillingsopslag på www.syddjurs.dk/job
 
Vil du vide mere, så kontakt skolechef Marit Aasland på tlf. 60131144 eller 
viceskoleleder Birger Graversen på tlf. 87535830.  

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med udgangspunkt 
i løntrin 50 og årligt tillæg 8.000 kr. Ved ansættelse indhentes børne- og 
straffeattest.

Ansøgning mrk. ”Skoleleder Marienhoffskolen” sendes digitalt via stillingsop-
slaget på www.syddjurs.dk/job.

Ansøgningsfrist: fredag den 7. februar, kl. 12.00.  

Syddjurs Kommune har ca. 41.700 indbyggere, og organisationen har i alt ca. 3.000 fastansatte 
medarbejdere. Kommunen ligger i et område med unik natur og kulturarv. Gennem dialog med 
virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Værdierne 
åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet skal præge hverdagen internt og i mødet med borgere og 
samarbejdspartnere. Du kan få mere at vide om kommunen og kommunens skolevæsen på www.
syddjurs.dk

Vor Frue Skole i Næstved søger 
viceskoleleder
Stillingen som viceskoleleder på Vor Frue Skole er ledig til besættelse d. 1/5-
2014. Vi søger en viceskoleleder, der vil være med til at præge dagligdagen på en 
skole med mange gode traditioner, men også en skole der er i konstant udvikling.

Vor Frue Skole:
•	 er	en	katolsk	privatskole	oprettet	i	1923
•	 er	et	tilbud	for	såvel	katolske	som	ikke	katolske	elever	og	ansatte
•	 har	445	dygtige	elever	fra	bhk.	-	9.	kl.	med	2	klasser	på	hver	årgang
•	 har	en	sund	økonomi
•	 prioriterer	den	faglige	indlæring	meget	højt
•	 har	morgensang	hver	morgen

Vi søger en viceskoleleder, der:
•	 arbejder	med	udgangspunkt	i	skolens	formål
•	 er	læreruddannet	og	har	nogle	års	undervisningserfaring
•	 er	synlig	og	imødekommende
•	 har	overblik	og	kan	arbejde	systematisk
•	 kan	igangsætte	og	ikke	mindst	afslutte	sager
•	 ikke	nødvendigvis	har	ledelseserfaring
•	 kan	indgå	i	et	ledelsesteam
•	 	tager	ansvar	for	arbejdsopgaver	som	f.eks.	vikardækning,	optagelse	af	 

elever,	bogindkøb,	skoleårets	planlægning	og	prøveafvikling

Oplysninger	om	skolen	kan	man	få	på	skolens	hjemmeside:	www.vorfrueskole.dk,	
samt	ved	henvendelse	til	skoleleder	Søren	Vilstrup	på	tlf.	55	73	03	48.	Ansø-
gere	er	velkomne	til	at	aftale	tid	for	besøg	på	skolen.

Ansættelse	sker	i	henhold	til	Fællesoverenskomst	og	Organisationsaftale	for	
ledere,	lærere	og	børnehaveklasseledere	indgået	mellem	Finansministeriet	og	
Lærernes Centralorganisation.

Ansøgningsfristen er d. 28. februar klokken 12.00.

Ansøgningen	sendes	med	posten	til	Vor	Frue	Skole,	Præstøvej	29-31,	4700	
Næstved eller på mail til soeren.vilstrup@skolekom.dk.

Ansættelsessamtalerne	forventes	afholdt	i	starten	af	marts	måned.

Følg med og deltag i debatten på
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Viceskoleleder – genopslag
Valdemarskolen, Ringsted, søger viceskoleleder

Valdemarskolen søger viceskoleleder med administrative ansvarsområder 
samt personaleansvar på mellemtrinnet.

Vi tilbyder:
•	 	en	stor	og	rummelig	arbejdsplads	med	mere	end	90	medarbejdere	i	vores	

skole og SFO
•	 en	afdelingsopdelt	skole	(0.	–	6.	klasse)	med	630	elever	fordelt	på	4	spor	
•	 	et	velfungerende	kommunalt	specialtilbud	for	børn	med	neurologiske	 

vanskeligheder
•	 	et	velfungerende	ledelsesteam,	hvor	kontor,	SFO	og	skole	arbejder	tæt	

sammen
•	 et	fagligt	kompetent	personale
•	 	en	skole	som	seriøst	arbejder	på	en	ny	og	endnu	bedre	skoledag	i	for- 

bindelse	med	skolereformen.

Vi ønsker os en viceskoleleder, der
•	 har	lyst	til	at	medvirke	til	at	lede	og	udvikle	det	pædagogiske	arbejde
•	 kan	være	en	stærk	sparringspartner	for	skolens	lederteam
•	 	kan	engagere,	vejlede	og	inspirere	skolens	medarbejdere	i	det	pædagogiske	

arbejde
•	 er	anerkendende	og	nærværende	i	arbejdet	med	elever	og	medarbejdere	
•	 er	meget	opmærksom	på	børns	og	medarbejderes	udvikling	og	trivsel
•	 har	administrativ	flair	og	har	kendskab	til	budget	og	regnskab	
•	 rodfast	under	pres	men	fleksibel	når	løsninger	skal	findes
•	 tydelig	i	skrift	og	tale
•	 imødekommende,	lyttende	og	beslutningsdygtig
•	 har	mod	og	bud	på	forandringer	i	forhold	til	ny	skolereform
•	 	har	praktisk	erfaring	med	ledelse	og	har	gennemført	eller	ønsker	at	 

gennemføre	en	lederuddannelse	

Stillingen	aflønnes	efter	gældende	overenskomst	og	lokale	lønaftaler.

Stillingsprofil	samt	opgavebeskrivelse	kan	indhentes	ved	henvendelse.

Henvendelse	for	yderlig	information	til	skoleleder	Henrik	Østergaard	 
tlf.	57	62	73	00.
Se	skolens	hjemmeside	www.valdemarskolen.dk

Ansøgningsfrist:	 Tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 12.00
Samtaler:		 	 Mandag	d.	24.	februar	2014	fra	kl.	15.00
Ansættelse:	 Fra	d.	1.	april	2014	eller	snarest	herefter

Ansøgning sendes til valdemarskolen@ringsted.dk  

Udviklingsorienteret 
afdelingsleder til 
Dronninggårdskolen 

Vores administrative afdelingsleder har søgt nye udfordrin-
ger. Derfor søger vi en ny udviklingsorienteret afdelings-
leder der, i samarbejde med den øvrige ledelse, især skal 
stå for udviklingen af vores administration, vores økonomi, 
vores bygninger og for implementeringen af vores IT-stra-
tegiplan. Den øvrige ledelse består af skoleleder, souschef, 
to afdelingsledere, SFO-ledere og en sekretariatsleder.

Der er tale om en både spændende og udfordrende stilling. 
Vi søger en person, der ser sig selv som teamplayer, og 
som har stor interesse for både udvikling af vores admi-
nistrative rutiner og de digitale værktøjer, der med blik 
på Folkeskolereformen og den generelle skoleudvikling i 
øvrigt, kan være med til at understøtte elevernes trivsel, 
læringsmål og læringsprocesser.

Har du en PD i ledelse, er det en fordel, ellers forventer vi, 
at du sideløbende tager uddannelsen.

Dronninggårdskolen er en skole i bevægelse. Vi er traditions-
rige men samtidig også meget udviklingsorienterede, og derfor 
søger vi engagerede og fagligt funderede personligheder. Vi har 
en stærk faglig profil og er privilegeret med en positiv, meget 
engageret og aktiv forældrekreds. Vi er desuden beliggende 
tæt på skov og natur ved Holte Station i Rudersdal Kommune. 

Sammen med skolens vision præger vores værdier ”FRAMST” 
i høj grad vores hverdag. Det vil sige, at vi er faglige, vi er rum-
melige, vi er ansvarlige i relationen, vi debatterer menneske-
syn og vi udviser synlighed og skaber tryghed.

Vil du vide mere, så læs mere på Dronninggårdskolen.dk eller 
ring til skoleleder Gitte Moltzen for at aftale nærmere om et 
eventuelt besøg på telefon 46 11 45 35 eller på 72 68 45 35. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 17. februar 2014 kl. 12.00 med 
forventede ansættelsessamtaler mandag den 24. februar 2014.
Løn ifølge gældende overenskomst.

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til Dronninggård-
skolen, Rønnebærvej 33, 2840 Holte, mrk. ”Ansøgning” eller 
til dronninggaardskolen@rudersdal.dk
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Idrætsvej 23  |  6240 Løgumkloster  |  7474 4990  I  www.sine.dk

SportSefterSkolen SIne      
søger danselærer
VI SØGER EN DYGTIG 
DANSELÆRER/LÆRER MED 
EN STÆRK PROFIL TIL VORES 
DANSELINJE.
Du skal have kompetencer indenfor specifikt 
moderne dans og have undervisningserfaring 
med aldersgruppen 15-17 årige. På danselinjen 
præsenteres eleverne for dansens univers gennem 
grundlæggende teknisk arbejde, fysisk træning, koreografi, 
udtryk og show indenfor forskellige dansestilarter. 
Derudover bliver de undervist i dansehistorie.

Vi søger en danselærer med en relevant dansebaggrund indenfor 
moderne dans eller ballet og som har en stærk teknik. Du vil 
primært skulle undervise i moderne dans, jazz og ballet. Du skal 
have pædagogiske evner og lyst til at arbejde med dansere både 
i dansesalen, på studieture, og gerne have erfaring med opsætning 
af en danseforestilling. Du vil indgå i tæt samarbejde med en 
anden danselærer.

Derudover skal du kunne indgå i hverdagen på SINE, som vagtlærer 
og gerne undervise i bogligefag. Der er tale om ansættelse snarest
da vores ene danselærer skal på barsel. 

Vil du vide mere om stillingen eller SINE kan du finde os på 
www.sine.dk, eller ringe til forstander René Jacobsen

SINE er en boglig rettet sportsefterskole. Vi er opbygget som en læringsorgani-
sation. Vi er uafhængige af politiske og religiøse organisationer. Ansøgningen 
skal være skolen i hænde senest 30 januar. Ansættelse sker efter overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC

Holder du af at være sammen med børn, og har du lyst til at blive 
en del af vores kommende indskolingsteam, som skal skabe vores 
skoletilbud for de mindste elever på friskolen?

Du skal indgå i et team omkring en kombineret 0./1. klasse med en 
delvis tolærerordning og en assisterende pædagog i undervisningen. 
Vi har et meget engageret og dynamisk personale, som vægter  
værdier, boglige og sportslige aktiviteter lige højt i hverdagen.  
Læs mere om friskolen www.friskolenhaldege.dk

Vi lægger vægt på, at du har:
• Glæde ved og engagement i at arbejde med indskolingsbørn.
• Tænkt dig om og vil noget med at arbejde på en friskole.
• Erfaring med undervisning i indskolingen.
• Stærke holdninger til idrættens  

betydning for børns udvikling.
• Kendskab og indsigt i læseudvikling i indskolingen.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist mandag den 17. februar 2014. Ansøgningen stiles til:  
Friskolen Hald Ege, Att. Mette Junker, Videbechs Allé 137, 8800 Viborg

Friskolen Hald Ege  
søger lærer til vores kommende 

indskoling pr. 1. august 2014

Videbechs Allé 137 · Hald Ege · 8800 Viborg · 23 49 23 22 · www.friskolenhaldege.dk

 Lærerstillinger 

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

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

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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Vollsmose 
Sekretariatet
søger to resultatorienterede mentorer med 
relations- og handlingskompetencer:

■  En beskæftigelsesmentor
■  En iværksættermentor 
Vi arbejder med boligsociale og bystrategiske indsatser 
inden for blandt andet børn, unge, familier og udsatte 
grupper i et tæt samarbejde med beboere, boligorgani-
sationer, Odense Kommune, frivillige og private. 

Har du lyst til at være en del af det faglige fællesskab, 
der professionelt arbejder helt i front med hjælp-til-
selvhjælp, beskæftigelse og selvforsørgelse i Vollsmose, 
så læs mere på www.vollsmose.dk/job 

Ansøgningsfrist mandag den 27. januar 2014 kl. 9.00

Vollsmose 
Sekretariatet
søger to resultatorienterede mentorer med 
relations- og handlingskompetencer:

■  En beskæftigelsesmentor
■  En iværksættermentor
Vi arbejder med boligsociale og bystrategiske indsatser 
inden for blandt andet børn, unge, familier og udsatte 
grupper i et tæt samarbejde med beboere, boligorgani-
sationer, Odense Kommune, frivillige og private. 

Har du lyst til at være en del af det faglige fællesskab, 
der professionelt arbejder helt i front med hjælp-til-
selvhjælp, beskæftigelse og selvforsørgelse i Vollsmose, 
så læs mere på www.vollsmose.dk/job 

Ansøgningsfrist mandag den 27. januar 2014 kl. 9.00

 Lærerstillinger 

 Stillinger ved andre institutioner 

Øbro Fri Skole søger en 
lærer til dansk i indskolingen 
og til musik på alle trin
Øbro Fri skole søger pr. 1. marts 2014 eller snarest herefter en ny musik/dansk-
lærer, der brænder for musikundervisning på alle trin og samtidig har evner og 
engagement indenfor dansk i indskolingen såvel bogligt som praktisk/musisk.

Stillingen indebærer obligatorisk musikundervisning i indskolingen og på mel-
lemtrinet samt valgfagskor i indskolingen/mellemtrinet. 

Derudover indebærer stillingen danskundervisningen og klasselærerfunktion 
i 1. klasse samt dansk i 3. kl. Da skoleåret er i gang, søger vi specifikt en lærer, 
der kan træde ind i det lagte skema.

Vi forventer:
- at du har linjefag i musik og dansk 
- at du har evner og lyst til at undervise i musikfagets forskellige genrer
- at du kan arbejde målrettet og differentieret med fokus på indskolingsdansk
- at du er initiativrig og udviklingsorienteret i forhold til skolens musikprofil
- at du kan veksle mellem kreative og boglige undervisningsformer 
-  at du som lærer på ØFS kan samle, og samtidig kan have fokus på forskel-

ligheder
- at du vil indgå i et tæt forældresamarbejde
-  at du vil arbejde på en lille skole, og indgå i et udviklende teamsamarbejde 

med lærere og ledelse

Stillingen er en fastansættelse på 100% og ansættelse sker efter de overens-
komstmæssige regler, som er aftalt mellem finansministeriet og LC .

Læs mere om skolen på www.oebro.nu 

Ansøgningsfristen er mandag d. 17. februar kl. 12.00 og skal sendes via 
mail til: oebrojob@gmail.com

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler onsdag d. 19. og torsdag d. 20.  
februar med skolens leder, Erik Fischer og viceskoleleder Mads Aarø.

Med venlig hilsen

Øbro Fri Skole
Øster Farimagsgade 16b
2100 København Ø.
Mail: oebrojob@gmail.com

Øbro Fri Skole er en lille skole i hjertet af København. På skolen går der 170 
elever fra børnehaveklasse til og med 9.klasse.  Skolens kendetegn er nærhed 
og omsorg for hinanden. Vi vægter, at det faglige, kreative og sociale går hånd 
i hånd, og at børnene kan samarbejde, lære og lege på tværs af alder. Humor, 
engagement, ansvar og åbenhed i et trygt pædagogisk miljø er vigtige begre-
ber for os.

www.frederikssund.dk

Matematiklærer  
til Lindegårdskolen
 

Ansøgning  
sendes til
lmort@ 

frederikssund.dk

Vi søger en engageret lærer til 

indskolingen – 3. årgang. Skemaet 

består aktuelt af matematik, engelsk, 

mm. Vi er organiseret i årgangsteam, 

hvor vi hjælper hinanden og udvikler 

undervisningen. Vi arbejder bl.a. med 

LP-modellen, anerkendende tilgang, 

CL og brugen af elektroniske tavler. 

Stillingen er fuldtids og ledig fra 1. 

marts 2014. Du kan læse mere om os 

og se det fulde stillingsopslag på:  

www.lindegaardskolen.skoleintra.dk 

Frist: 3. februar 2014 kl. 12.00.
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

Islev Skole, rødovre kommune

Lærer til overbygningen på islev skole

§ ansøgningsfristen er den 24/01/14

Net-nr. 10904

fjordskolen, lolland kommune

afdelingsleder, Madeskovafdelingen

§ ansøgningsfristen er den 03/02/14

Net-nr. 10934

Campusskolen ringsted, ringsted kommune

afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 24/01/14

Net-nr. 10883

landsgrav friskole, Slagelse kommune

Ny skoleleder til Landsgrav Friskole

§ ansøgningsfristen er den 20/02/14

Net-nr. 10930

PPr Silkeborg kommunale Skolevæsen, Silkeborg kommune

Tale-høre-lærer – audiologopæd til PPr

§ ansøgningsfristen er den 30/01/14

Net-nr. 10928

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

børnehaveklasseleder søges

§ ansøgningsfristen er den 23/01/14

Net-nr. 10818

albertslund kommune

Pædagogisk udviklingskonsulent

§ ansøgningsfristen er den 02/02/14

Net-nr. 10931

kMd, ballerup kommune

Sales Specialist til kMD børn & Uddannelse

§ ansøgningsfristen er den 02/02/14

Net-nr. 10924

CSU Holbæk, Holbæk kommune

Speciallærer/ordblindelærer til CSU

§ ansøgningsfristen er den 28/01/14

Net-nr. 10876

kolding krisecenter, kolding kommune

M/k lærer eller pædagog

§ ansøgningsfristen er den 30/01/14

Net-nr. 10914

kragelund efterskole, Hedensted kommune

Dygtig og engageret barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 04/02/14

Net-nr. 10910

juelsminde Skole, Hedensted kommune

To barselsvikarer til indskoling og mellemtrin

§ ansøgningsfristen er den 26/01/14

Net-nr. 10885

lyngholmskolen, furesø kommune

barselsvikar for lærer på basishold

§ ansøgningsfristen er den 24/01/14

Net-nr. 10906

Campusskolen ringsted, ringsted kommune

Lærer til biologi og pigeidræt

§ ansøgningsfristen er den 24/01/14

Net-nr. 10884

dalmose Centralskole, Slagelse kommune

To lærere pr. 1. marts 2014

§ ansøgningsfristen er den 27/01/14

Net-nr. 10907

esajasskolen, Hvidovre kommune

Lærer til barselsvikariat 1. april 2014

§ ansøgningsfristen er den 06/03/14

Net-nr. 10911

Tune Skole, Greve kommune

Har du lune? – Så er det Tune

§ ansøgningsfristen er den 23/01/14

Net-nr. 10878

Holte-Hus efterskole, rudersdal kommune

Lærer til en fast stilling

§ ansøgningsfristen er den 27/01/14

Net-nr. 10896
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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

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

Herskabsvilla i 
Katalonien.
Herskabsvilla (4-13 pers.) 
fin have, svømmepool, 
i bjerglandsby, tæt ved 
strand, vinområde, tog di-
rekte til bcn.
Telefon: 0034-678866588 
www.CasaArgentera.com

Sommerhus – 
Vesterø – Læsø
læsø er kattegats perle. 
lej sommerhus på lyng-
klædt grund tæt ved 
strand og indkøbsmu-
ligheder.
Telefon: 40385642 
klokkeblomstvej13.dk

Provencevilla – 
Middelhavsudsigt
la londe. enestående 
smuk udsigt. Rolige om-
givelser. Velfungerende 
bolig. Alle faciliteter.5573 
8131
Telefon: 5573 8131 
www.provence-valcros.dk

allerslev Skole, lejre kommune

allerslev Skole søger udskolingslærer

§ ansøgningsfristen er den 25/01/14

Net-nr. 10932

Tune Skole, Greve kommune

Lærer til Tunegrupperne

§ ansøgningsfristen er den 29/01/14

Net-nr. 10915

det kgl. Vajsenhus, københavns kommune

Matematik- og idrætslærer søges

§ ansøgningsfristen er den 24/01/14

Net-nr. 10923

Peder lykke Skolen, københavns kommune

Matematikvejleder/matematiklærer

§ ansøgningsfristen er den 27/01/14

Net-nr. 10920

frydenhøjskolen, Hvidovre kommune

Naturfagslærer med mod på udfordringer

§ ansøgningsfristen er den 25/01/14

Net-nr. 10933

Strandskolen, Greve kommune

2 undervisningsass. og 1 barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 01/02/14

Net-nr. 10862

Tinderhøj Skole, rødovre kommune

Tysklærer/sproglærer 

§ ansøgningsfristen er den 07/02/14

Net-nr. 10936

eggerslevmagle Skole, Slagelse kommune

To lærere til eggeslevmagle Skole

§ ansøgningsfristen er den 27/01/14

Net-nr. 10917

Tranegårdskolen, Gentofte kommune

Tranegårdskolen søger barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 27/01/14

Net-nr. 10873

lyngholmskolen, furesø kommune

Tysklærer til 7.-klasseteamet

§ ansøgningsfristen er den 24/01/14

Net-nr. 10905

Vejlebroskolen, Ishøj kommune

engageret lærer til udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 24/01/14

Net-nr. 10918

Søholmskolen, ringsted kommune

Søholmskolen søger lærer pr. 1. april

§ ansøgningsfristen er den 17/02/14

Net-nr. 10937

Tranegårdskolen, Gentofte kommune

Vikar til Tranegårdskolen

§ ansøgningsfristen er den 31/01/14

Net-nr. 10827

Sorø borgerskole, Sorø kommune

Musiklærer/indskolingslærer

§ ansøgningsfristen er den 27/01/14

Net-nr. 10939
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rubrikannoncer
1. række til vandet
sommerhus til en af fyns 
bedste badestrande. Hu-
set er 50 m2 med anneks. 
Plads til 6 personer. 
Telefon: 28552756 
www.erikshåb.dk

Dejlig lejlighed i Kroatien 
lige ved stranden
På 30 m2 30m fra strand, 
25 km fra split, 7 km fra 
lufth, motorv Balkon med 
havuds. fri park. 2250 
pr uge
Telefon: 004747949462

Vinteferie i København 
uge 7 eller 8?
Dejlig 124m2 centr. be-
ligg. lejl. udlejes for 4000 
dkr/uge. fire sovepladser 
+ mulighed for opredning.
Telefon: 6128 4850

Terapi hos 4. års 
psykoterapeut- 
studerende
Jeg har tavshedspligt, lo-
kale på Østerbro og er un-
der supervision. studie-
priser. lea, 40811913.
Telefon: 40811913

Stor feriebolig udlejes i 
Gualchos/Andalusien 
ca. 110 km. øst for Ma-
laga, 6-7 sengepladser, 
fra 1.800 kr. til 3.200 kr. 
pr. uge + el. slutrengøring 
er 60€. 
Telefon:  86131690/60711690 
www.chumbo.dk

Byt bolig
Haves: Rækkehus nord-
bornholm. Ønskes: Bolig i 
eller omkring københavn
Telefon: 23818898

Spanien/Andalusien 
- Mijas/Fuengirola
feriebolig udlejes. 107 
kv.m 2 soveværelser m. 
5 sengepl. + 2,5 bade-
værelser. Beliggende i 
smukt, tropisk haveanlæ...
Telefon: 7555 0403/2972 
6686 
www.feriebolig-mijas-golf.
weebly.com

Arrild Ferieby, 
Sønderjylland
Dejligt hus til 6-8 pers. 
skønt beliggende mit i 
sønderjyllands dejlige 
natur. 
Telefon: 56657477/56286727 
www.draabys.dk

Dejlig ferie-villa 
i Toscana
stort og dejligt hus med 
plads til 2-8 personer og 
lille, indhegnet have ud-
lejes i Piazza al serchio. 
Pris: 3.800...
Telefon: 40110385 
www.youtube.com/
watch?v=dkoEI__Bjgc

Ferielejlighed nær Nice/ 
Villefranche sur Mer
Hyggelig bolig i gl. bydel 
i Villefranche/nice. 4 so-
vepladser. 2500-4500 
inkl. forbrug/rengøring. 
henv. 28527771
Telefon: 004528527771 
www.ruedemay.dk

Skønhed, romantik og 
uspolerethed på Sicilien
Byhus m 2 små balko-
ner og tagterasse m stor-
slået udsigt. Beliggende i 
autentisk by 350 m o ha-
vet. Venlig og hjælp
Telefon: 27516550 eller 
98584018

Stressfri zone på Rømø 
med havudsigt
lækker smagfuld ferie-
bolig i Havneby på Rømø. 
Havudsigt og velvære.
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

Monaco/Rocquebrune/
Menton
storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet og 
Monaco. To værelses lej-
lighed på den klassiske 
franske riviera. 
Telefon: 39403935 
www.rivieraen.dk

Vejers - SPAR min. 20% 
Poolhus 14 pers. pool/
spa/sauna/billard/bord-
tennis. kun 5 min. gang 
til strand & by. Pris fx. 
Uge 7=4500,- 
Telefon: 41892304

Vinteferie / sommerferie 
i hus i København
Hus med have udlejes i 
uge 7 og 28-29-30-31-
32. legepladser, indkøb, 
fri parkering. 3900/uge 
nils 40309323
Telefon: 40309323

Sort sol og 
naturoplevelser.
lej en hyggelig, 
gammel,nyrenoveret 
marskgård. 
Telefon: 74738604 
www.marskgaard.dk

Lejlighed i 
københavn søges
Jeg søger en lejlighed til 
min søn i københavn. Han 
er 26 år, rolig, fornuftig og 
pædagog-studerende.
Telefon: 42508381

Dejlig feriebolig på 
Islands Brygge
Tæt på københavns cen-
trum men i  fredelige om-
givelser udlejes vores lyse, 
rummelige lejlighed. se 
www.jok17.dk.
Telefon: 61677280 
www.jok17.dk

Ferielejlighed Costa 
Del Sol til leje
er på 1. sal i smuk lav be-
byggelse, fælles have 
m.pool. 200 m til læk-
ker badestrand ved lille 
fiskerby.  
Telefon: 0045 40 50 16 42  
losclaveles40.webbyen.dk

Ferie i Long Beach, 
Californien?
Hus til leje torsdag fra 
den 10. juli til fredag den 
11. August 2004. Tæt på 
havet, Disneyland og los 
Angeles. e-mail: aase@
vrinnershoved.dk
Telefon: 22 83 59 59

Rækkehus i Spanien
Dejligt rækkehus syd for 
Alicante - tæt på by, hav 
og bjerge
Telefon: 62691674/60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Enestående feriebolig 
i København
suverænt beliggende, 
udsigt over havnelø-
bet, altaner, elevator, fri 
parkering, max. 4 pers., 
3.300/3500 pr. uge.
Telefon: 22569414 
www.pressesiloen.dk

Lejrskole

NORGE
Neset Camping 

5 dg v/48 pers. fra kr.  900,-

Vrådal Hyttepark  

5 dg v/48 pers. fra kr.  935,- 

Setesdal inkl. aktiviteter 

5 dg v/48 pers. fra kr.  1920,-

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Inkluderer: Færgeoverfart med Color Line, bustransport i 

Norge, ophold i 4 nætter, Rejsegarantifond.

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

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

 

 
 
Steen Hildebrandt og Lisbet Kolmos: 
Bæredygtig ledelse i pædagogiske 
organisationer - ledelse med hjertet  
 
Mandag 10. feb, kl. 19.00 – 22.30   
Lysthuset, Islands Brygges Kulturhus 
 
Se mere på www.frihedsforum.dk  
 Folkeskolen 

Næste nummer udkommer  
torsdag den 6. februar
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Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

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

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Telefon 98 21 11 90 · Fax 98 21 25 22
Email mail@hhfritid.dk

www.hhfritid.dk

IF N A L C A L L

6 dage m. båd fra kr.london | 

5 dage m. fly fra kr.london | 

1.448,-

1.898,-
Science Museum, london  
odense Tekniske Gymnasium

Check ind i kampen om de bedste pladser og de 
laveste priser. Uanset om I rejser i foråret eller ef-
teråret 2014, så er det nu der skal bestilles tilbud. 

Test os! det skader aldrig at få en ”second opinion” 
- du får selvfølgelig et tilpasset, gratis og uforplig-
tende tilbud. Gå ind på www.alfatravel.dk/finalcall 
og læs mere.
 
AlfA Travel er ekspert i skolerejser - og så er vi 
privatejede, danske og uafhængige. Vores største 
force er vores erfarne medarbejdere, som er din 
genvej til gode rejseoplevelser. 

Christian Skadkjær har mere end 25 års erfaring med 
skolerejser, og er din ekspert i skolerejser til london. Ring 
GRATIS på 80 20 88 70 for en uforpligtende snak eller et 
uforpligtende tilbud. Se alle rejser på www.alfatravel.dk.  

VInd En IPAd mini
 www.alfatravel.dk/finalcall

alfa-folkeskolen_London_jan14.indd   1 1/6/2014   8:39:56 AM

Kontakt os på tlf: 46 91 02 59
group@team-benns.com
team-benns.com/studierejser

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse
Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning.
Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I kan få mest muligt ud af jeres
studierejse både fagligt og socialt.

Vi har 
skolerejsen
og Vores erfarne
rejseeksperTer sIdder
klar TIl aT Hjælpe jer
 

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

dublin, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2165,-
paris, egen bus, 6 dg/3 nt fra kr.  1765,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt fra kr.  715,-

Budapest, egen bus, 6 dg/3 nt fra kr.  1495,-
prag, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1695,- 

Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Hundeliv - af Hanne Mathiasen
Ny serie om fem forskellige hunde 
Til dialoglæsning/begynderlæsning
Se på www.forlaget-mathiasen.dk

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

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

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

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

179.000 LæSere 
ANNONcERING  
Media-Partners, niels Bohrs Vej 23, Dk-8660 stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 3  21. januar 28. januar 6. februar
folkeskolen nr. 4  4. februar 11. februar 20. februar
folkeskolen nr. 5  18. februar 25. februar 6. marts
folkeskolen nr. 6  4. marts 11. marts 20. marts

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

131. årgang, Issn 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på »klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
e-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 københavn k
Telefon: 33 69 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger, chefsekretær  
beh@dlf.org  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
(barsel) 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Hanne Birgitte Hellisen,  
hbh@dlf.org 
Ann-sofie Warnich,  
asw@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2012 er  
193.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, ernæring 
og sundhed, specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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+.

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

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
Laurits Lynge (konstitueret)

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

forsidefoto: Peter Helles eriksen 
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SIDE 16

Billedhuggeren Bjørn Nørgaard om fortidens solide håndværk,  
bygningers betydning for mennesker og nutidens elendige byggematerialer.

Hjemmearbejde
Lærerne kan arbejde hjemme, mener 
skoleledernes formand, Anders Balle.
Side 6

TopkarakTer
Hver femte tosprogede
elev scorer nu topkarakter.
Side 9

LærerideaLeT
Bondo om DLF’s relancering
af professionsidealet.
Side 10
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uskolet 
Ved Morten Riemann
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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.

Lærerstuderende 
terper rundkredspæ-
dagogik ved uden-
adslære.

Ildsjæl brændt af.

Ord skrevet øverst 
på papir i dansk-
time lover ikke godt: 
»diggtat«.

Og nu gider lærere 
ikke høre et ord mere 
om skoleleders slan-
kekur.

Hm. Er det bare ma-
tematiklærer, eller ta-
ler musiklærer meget 
højt? 

Ny hjemmeside fra  
Undervisningsministeriet  
vinder årets Varm Luft Award

Reformen træder  
ikke længere »trods  
alt først i kraft til  
næste år«
Rystede lærere har de seneste uger måttet erkende, 
at de, når talen falder på den omdiskuterede skole-
reform, ikke længere kan finde trøst og beroligelse 
alene ved henvisning til, at den i det mindste først 
træder i kraft til næste år. »Det’ sgu lige om lidt«, 
som en lokal fysiklærer formulerer det. 
     Imidlertid er det for et stort flertal af landets læ-
rere stadig umuligt at overskue, hvad reformen helt 
konkret vil indebære af ændringer i hverdagen. Men 
som fysiklæreren udtrykker det: »Man har lov at for-
vente det værste«.

Så kan de lærer det / 52

Chok:
Undervisningsministeriets nyligt 
åbnede hjemmeside uvm.dk/
den-nye-folkeskole er vinder af 
årets Varm Luft Award. Hjem-
mesiden modtager den presti-
gefyldte pris for »et generelt 
overbevisende indhold, som på 
forbilledlig vis illustrerer, præcis 

hvorfor denne pris i sin tid blev 
indstiftet«, hedder det i jury-
ens begrundelse. Og videre: 
»Hjemmesiden rummer en lang 
række eksempler på varm luft 
af fineste kaliber. Man hæfter 
sig ved ord som kompetenceud-
vikling, anvendelsesorienteret, 
målstyret, resursecenter og læ-
ringsudbytte, og klikker man sig 

gennem siden, bliver det kun 
bedre og bedre – varmere 

og varmere, så at sige«.
     Blandt de øvrige 
nominerede til årets 
Varm Luft Award var 
også hjemmesiden 
nynordiskskole.dk, 
som ligeledes besty-
res af Undervisnings-

ministeriet.

En ny portal for lærere er i luften. 

Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med Trygfonden 
udviklet nye digitale læremidler til færdselsundervisningen. 
Alt på ét sted og med skræddersyede forløb til 0. -9. klasse.

sikkertrafik.dk/SKOLE indeholder:
- Nye gratis interaktive forløb til 0.-9. klasse
- Tværfaglige forløb til dansk, idræt, naturfag og samfundsfag
- Opgaver og konkrete aktiviteter 
- Trin for trin-guides til læreren
- Korte præsentationsfilm

Færdsel er mere end regler og 
færdigheder. Især i udskolingen 
handler det om ansvar,
holdninger og ricisi i trafikken.

sikkertrafik.dk/SKOLE
Velkommen til
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

 
Dansk  ·  7.-10. klasse

Temaportal til skriftlig fremstilling
iSkriv.dk er skriftlig fremstilling til eleverne i overbygningen, 
der udnytter de digitale muligheder. Sitet stilladserer og 
strukturerer elevernes skriveproces og understøtter deres 
samarbejde. iSkriv.dk består af:
 
• Skriv i genrer
 En række skriveforløb, der gør eleverne fortrolige med  
 at skrive tekster i de forskellige genrer, bl.a. ved hjælp  
 af interaktive assistenter.

• Sprogkassen
 Masser af sproglig træning, så eleverne får et mere   
 nuanceret og sikkert sprog.

• Prøveopgaver
 En række forløb, hvor eleverne øver sig i at aflæse de   
 krav, de møder til afgangsprøven.
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14

Elevernes tekster  
bliver bedre

Gå ind på                   og bestil et gratis prøveabonnement.

NYE FORLØB

 – Sådan siger de lærere, der bruger iSkriv.dk.

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

iSkriv.dk
klæder eleverne  

godt på til 
afgangsprøven 
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