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!Lærerne, som hjertens 
gerne vil tage hånd om 
alle elever – svage som 
stærke – er blevet svig-
tet af deres kommunale 
arbejdsgivere. I sidste 
ende vil det afmontere 
den fælles folkeskole. 

Forside: Datagraf.

Et rystende svigt af elever, lærere og forældre. Det er det billede, som Folke-
skolens undersøgelse af inklusion tegner. Mens politikerne stadig diskuterer hvordan 
og hvornår, har virkeligheden for længst overhalet dem, viser vores undersøgelse. 

Der sidder allerede elever med problemer i syv ud af ti normalklasser. Mange ste-
der uden støtte, og uden at lærerne er rustet til opgaven. Fire ud af ti lærere vurderer, 
at det faglige niveau er raslet ned for begge grupper af elever.

På papiret lyder det fint at flytte midler fra specialundervisning til normalunder-
visning. Fra eksklusion til inklusion. Hvis det bare var det, som skete. Men i praksis 
havner de fleste af de sparede penge åbenbart i kommunekassen – og elever og lærere 
bliver overladt til sig selv.

I vores tema om inklusion i dette nummer erkender ministeren, at lærerne er blevet 
svigtet. Hun lover at rette op på forsømmelserne i løbet af to år. Lige nu planlægger hun 
for eksempel at oprette et videnscenter, som skal følge udviklingen og rådgive kommu-
nerne. Det er alt for sent. 

Hvordan er det lykkedes at sætte et af de største eksperimenter i folkeskolens histo-
rie i søen, uden at nogen har overvåget, hvad der rent faktisk sker derude i virkelighe-
den? To år er rigtig længe i et barneliv. 

Lærerne, som hjertens gerne vil tage hånd om alle elever – svage som stærke – er 
blevet svigtet af deres kommunale arbejdsgivere. I sidste ende vil det afmontere den 
fælles folkeskole. Som en lærer i undersøgelsen siger:

»Forældre med dygtige børn sætter deres børn i privatskole. Der er langt flere ele-
ver med massive adfærdsmæssige og sociale problemer. Til gengæld er der fraværende 
eller minimal støtte modsat tidligere, hvor vi med resurser kunne få succes med kræ-
vende elever og langsomt aftrappe støtten«. 

34 procent af lærerne fortæller, at de har elever i klassen, som faktisk er visiteret til 
særlig støtte – uden at have fået den! Det vil sige, at selv der, hvor Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning udtrykkeligt har visiteret elever til en bestemt form for hjælp, får de intet.

Lærerne oplever heller ikke, at de er uddannelsesmæssigt rustet til opgaven. Resulta-
tet er forudsigeligt. Det faglige niveau er sænket. Fire ud af ti lærere siger, at elever uden 
problemer nu får et fagligt ringere udbytte. Det samme gælder de inkluderede elever.

Det er rystende tal. Men en kommentar som denne bør også have et lyspunkt. Det 
er svært at finde. Langt inde i undersøgelsen fortæller en lærer dog om en vellykket 
inklusion: 

»Det er en fantastisk gevinst at have et broget bil-
lede blandt sine elever. Det sænker skuldrene 
hos rigtig mange børn, fordi det normale 
pludselig er meget stort«.  

Det kan lykkes. Men det kræver, at 
politikerne sørger for, at pengene bliver 
i skolen, så de elever, som har brug for 
støtte, også får det. Det handler om 
mennesker. 

Tema om inklusion fra side 14.

Samfundsfag

gyldendal-uddannelse.dk • tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

13862

Engagerende 
opgaver  

og masser  
af kilder

Interaktive modeller  
og 25 videointerviews  

på i-bogen

Samfundsfag 8 og 9

Grundbøger: 222 og 176 sider  Kr. 189,-
Lærerens bøger: 124 sider  Kr. 499,-
i-bøger plus: pr. år, pr. klasse  Kr. 378,-

Samfundsfag 8-9 styrker elevernes handlekom-
petence og demokratiske dannelse. Systemets  
to grundbøger er opbygget, så de skaber sam-
menhængsforståelse og progression i elevernes 
tilegnelse af det faglige stof. Kapitlerne inde- 
holder et bredt udvalg af forskelligartede kilder  
og samfundsfaglige metoder. Samfundsfag 9  
afsluttes med fem cases, som samler op på  
det faglige indhold, sætter hele faget i spil  
og skaber overblik. 

Systemet består af en grundbog, en lærerens bog 
og en i-bog til hhv. 8. og 9. klasse.
Kopimappe med prøveoplæg udkommer  
marts 2013.

Nyt og engagerende grundbogssystem giver 
eleverne en forståelse af samfundsfaget i  
sin helhed og lægger op til elevernes aktive  
stillingtagen.

Samfundsfag 8 og 9

Se mere på samfundsfag.gyldendal.dk 

Se uddrag af  
bøgerne online

NyhEd
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 l æ r e r e  i  n y  u n d e r s ø g e l s e: 

tematiseret

 af lærerne: 
 forringet arbejdsmiljø 66%

 • under 25% er uddannet til inklusion 

 • eleverne får fagligt dårligere udbytte 

 • antorini: »lærerne er blevet svigtet« 
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indhold

4 ud af 10 
lærere:  

ElEvErnE får 
fagligt dårligErE 

udbyttE.
Ti siders tema fra side 14

10

det svære 
samarbejde

Samarbejdet med 
tosprogede familier 
afhænger af lære-

rens indsats, mener 
ni ud af ti lærere.

2414

TeMa

»Det er, som om 
 regeringen helt har 
glemt, hvad det var, 
den gerne ville med 

magten, ud over blot 
at have magten«.

Læs DLF mener af 
Gordon Ørskov Madsen
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Til dig som 
vil videre…
 
Kandidatuddannelsen i It, læring og 
organisatorisk omstilling 

2-årig kandidatuddannelse, der læses som fuldtids dag-
studium i Aalborg eller København. Du lærer at arbejde 
kreativt og innovativt med  it. Med denne kandidatuddan-
nelse opnår du kompetencer til at kvalifi-
cere undervisning og læring i uddannel-
sesinstitutioner, virksomheder og andre 
organisa tioner i videnssamfundet.

www.studieguide.aau.dk

Master i Læreprocesser  
- uddannelse i fornyelse 
2-årig masteruddannelse på deltid for dig, der har under-
visningserfaring, og som har brug for at styrke og forny 
dine pædagogiske kompetencer. På masteruddannelsen 
får du mulighed for at fordybe dig i forskningsbaseret vi-
den om læring og forandring. Du lærer at arbejde og sam-
arbejde projektorienteret. På 2. studieår vælger du spe-
cialiseringslinje. Al undervisning foregår i et 
spændende, tværfagligt studiemiljø. Der er 
seminarer i Aalborg og selvstudium i perio-
derne mellem seminarerne.
www.evu.aau.dk/master/mlp

Master i Pædagogisk Ledelse (MPL)
2-årig masteruddannelse på deltid for dig, der selv er 
leder eller på anden vis arbejder med skole- og institu-
tionsledelse. Omdrejningspunktet er pædagogisk ledelse, 
dvs. team- og medarbejderledelse, institutionsudvikling, 
pædagogisk udvikling og ledelse i forhold til børn/elever, 
forældre og myndigheder. Uddannelsen 
kombinerer teoretiske indsigter med meto-
diske og praktiske færdigheder. Seminarer 
afholdes i Aalborg og København.
www.evu.aau.dk/master/mpl
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Eleverne lærer mindre med inklusion

Inklusionen er i gang 
– først nu kommer loven

Lærer til lærer 
Fire strategier for læseforståelse. 

Skrevet af Lia Sandfeld, tovholder på 
 Eggeslevmagle Skoles resursecenter.

8-16 
uden stress
»Det er ikke nemt at 
være sin egen arbejds-
giver, hvis man er en-
gageret«, siger lærer 
Cathrine Haukrogh, der 
ville foretrække en til-
stedeværelsespligt fra 
8-16 på skolen.
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It er integreret i din undervisning
Når du køber bøgerne til A Piece of Cake, 
får du og dine elever direkte adgang til 
en lang række it-resurser skræddersyet 
til  den daglige undervisning.

Alt er samlet ét sted
I finder al lyd, kopiark til udfyldning 
online, webopgaver og IWB-sider på 
alinea.dk/apieceofcake

Vi har gjort det 
lettere for dig

Har du bog, har du web!

lettere for dig
Interaktive tavler, lyd, digitale opgaver og kopiark 
– alt er samlet ét sted!

NYHED
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Der er brug for få, ambitiøse mål, hvis folke-
skolen skal flytte sig, og skolerne skal have et 
sted, hvor de kan hente hjælp til at nå målene, 
mener Skolerådets formandskab. Formålspa-
ragraffen er for bred nu, og skolelederne ved 
ikke, hvilke mål de arbejder hen imod. 

»Når vi ser på den danske folkeskole, så 
får vi et billede af en skole, der står stille. 
Ikke den enkelte skole, men systemet som 
helhed. Antallet af unge, der gennemfører en 
ungdomsuddannelse, har stået stille nu i 15 
år. Og gruppen af børn med svær social bag-
grund, der klarer sig dårligt i skolen, har ikke 
flyttet sig siden den første Pisa-undersøgelse i 
2000. Ser man på lande, der har succes med 
at få et skolesystem til at flytte sig, så har de 
sat langsigtede, ambitiøse udviklingsmål, som 
alle arbejder mod. Det tror vi, at vi kan lære 
noget af«, siger formand Jørgen Søndergaard.

Skolerådet besøgte i september den canadi-
ske delstat Ontario, og det bærer årets beretning 
præg af. I Ontario kan du vække alle fra ministe-
riets top til lærervikaren klokken tre om natten, 
og de vil kunne nævne skolens tre udviklingsmål. 

Jørgen Søndergaard mener, at det i Dan-
mark er særligt vigtigt, at folketingspoliti-
kerne og kommunalpolitikere er enige om 
målene og støtter op omkring dem.

»Det fungerer tydeligvis ikke i dag, for der 
er masser af skoler, der oplever, at der slet 
ikke er mål for, i hvilken retning de skal. Der 
er en form for disharmoni mellem de forskel-
lige politiske niveauer, blandt andet fordi 
skolepolitik også er et område, som man kan 
profilere sig på politisk. At blive enige kræver 
disciplinering, men det vil til gengæld være 
rigtig godt for skolen«. 

Lærerne skal tages med på råd
I Ontario holder et »Literacy and Numeracy 
Secretariat« med særligt udpegede lærere og 
skoleledere øje med, hvilke skoler der har 

brug for hjælp, og arbejder med forvaltning, 
ledelse og lærere om at nå de overordnede 
mål. Sådan et anbefaler Skolerådet ministeren 
at oprette i samarbejde med KL. 

I Danmarks Lærerforening er man meget 
positiv over for sådan en enhed, men for-

mand for DLF’s skole- og uddannelsespoliti-
ske udvalg, Bjørn Hansen, som selv var med i 
Canada, undrer sig over, hvorfor lærerne ikke 
er nævnt.

»I Canada hørte vi gang på gang, hvor 
vigtigt det er at tage lærernes organisationer 
med på råd. Derfor undrer det mig, at Skole-
rådet ikke kraftigere anbefaler dette, når det 
gælder nedsættelsen af den nye enhed«. 

Det får Jørgen Søndergaard til at understre-
ge, at lærerne bestemt skal tages med på råd.

»Når vi siger, at det er de statslige og kom-
munale politikere, der skal skabe fælles mål, 
er det, fordi det er dem, der har det politiske 
ansvar. Det er bestemt meningen, at det skal 
foregå efter en dialog med de øvrige parter 
omkring folkeskolen. En stor del af medarbej-
derne i det canadiske Literacy and Numeracy 
Secretariat har lærer- eller skolelederbag-
grund. Det er rigtig vigtigt at have kompe-
tente lærer- og lederkræfter. Det skaber større 
legitimitet, at det er nogle, der har prøvet, 
hvor skoen trykker, man er i højere grad villig 
til at bruge dem, og det vil ikke blive oplevet 
som en kontrolforanstaltning«.  
pai@dlf.org

aktualiseret

Forslag om taskforce af  
dygtige lærere og ledere
Ministeren og KL skal opstille enkle mål for skolen, og en ny enhed af fagets forbilledlige udøvere skal 
hjælpe skolerne med at nå målene, mener Skolerådets formandskab. Inspirationen kommer fra Canada.

• �Ministeren�og�KL�skal�efter�drøftelse�med�parterne�
fastsætte�få�ambitiøse�politiske�udviklingsmål.

•  Ministeren�skal�udvikle�en�samlet�videnstrategi�på�
folkeskoleområdet.

•  Skolelederne�skal�engagere�sig�mere�i�udviklingen�af�
undervisningen.�

•  Der�skal�skabes�initiativer,�der�giver�større�variation�
i�lederuddannelser�og�flere�moduler�i�pædagogisk�
ledelse.

•  Skolens�ledelse�skal�have�friere�rammer�til�at�dispo-
nere�over�lærernes�arbejdstid�til�fælles�udviklings-
arbejde.

•  Nye�redskaber�skal�først�afprøves�i�veltilrettelagte�
forsøg,�der�skal�være�god�tid�til�implementering,�og�
detaljeringsgraden�skal�stå�mål�med�værdien�for�ele-
vernes�læring.

•  Ministeren�skal�i�samarbejde�med�KL�etablere�en�
enhed�med�stærke�lærer-�og�skolelederkompetencer,�
der�kan�hjælpe�skolerne�med�at�opfylde�målene.

Skolerådets formandskab 
anbefaler: 

•  Læs hele beretningen på skoleraadet.dk
• Læs næste side: Antorini om enkle mål.
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It er integreret i din undervisning
Når du køber bøgerne til A Piece of Cake, 
får du og dine elever direkte adgang til 
en lang række it-resurser skræddersyet 
til  den daglige undervisning.

Alt er samlet ét sted
I finder al lyd, kopiark til udfyldning 
online, webopgaver og IWB-sider på 
alinea.dk/apieceofcake

Vi har gjort det 
lettere for dig

Har du bog, har du web!

Interaktive tavler, lyd, digitale opgaver og kopiark 
– alt er samlet ét sted!

NYHED

• Skolerådet:�Skolelederne�skal�bruge�tid�på�at�udvikle�lærernes�pædagogik.
• Skolerådet:�Ledere�skal�kunne�disponere�over�lærernes�forberedelsestid.
Læs�også�flere�artikler�om�succesen�i�Ontario�ved�at�søge�på�Canada.

à  folkeskolen.dk 

TeksT PerniLLe AiSinger

foTo gLenn LAwSon

»I�Canada�er�alle�par-
ter�enige�om�målene,�
så�hvis�man�vil�søsætte�
et�nyt�initiativ,�må�man�
argumentere�over�for�de�
andre�parter,�hvordan�det�
bidrager�til�målsætnin-
gen«,�fortæller�Jørgen�
Søndergaard,�der�besøgte�
Ontario�i�september.�
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Undervisningsminister Christine Anto-
rini hilser anbefalingerne fra Skolerådets 
formandskab velkommen. Skolen skal have 
enkle mål, mere pædagogisk ledelse og en 
videnstrategi.

»Det er vigtigt at få så bred konsensus som 
muligt i forhold til målene. Hvis vi skal foran-
dre folkeskolen, må det ikke bare ende med 
et antal lovændringer. Folkeskolen består af 
summen af rigtig dygtige lærere, skoleledere 
og kommunale ledere, som har en god ide 
om, hvordan man får en god folkeskole. Og 

hvis jeg skal give et bud på et mål, så er det 
netop en god, fagligt stærk folkeskole for 
alle«.

De gode resultater fra delstaten Ontario i 
Canada har også inspireret børne- og under-
visningsministeren. 

»Vi skal alle sammen gøre os umage for at 
have en ordentlig dialog om, hvordan vi får 
løftet udfordringerne. Derfor har vi inviteret 
til partnerskab om folkeskolen, og min ople-
velse er, at der faktisk er en ret bred enighed 
om, hvilke opgaver der skal løftes, og hvor-
dan vi kommer i mål«.

Skolerådets ide om at skabe en særlig 
enhed af dygtige lærere, ledere, forskere og 

forvaltningsfolk er ministeren dog ikke umid-
delbart klar til.

»Jeg er helt enig i, at der er brug for faglige 
resurser. Det er jo den tankegang, der ligger 
bag vores nye videnscenter for inklusion og 
bag tosprogstaskforcen. Men om en samlet 
enhed er den rigtige vej, er jeg ikke så sikker 
på. Det er vigtigt at sikre sig, at det bliver for-
ankret ude på skolerne«.  
pai@dlf.org

Undervisningsministeren vil gøre sig umage med at få skabt enkle, 
ambitiøse mål, og hun vil meget gerne give lærerne hjælp til udvikling. 

Antorini vil�sætte�enkle�mål

www.geografforlaget.dk
Lærernes forlag 

Ny FagportaL på vej
Efterår 2012 lanceres første del af en stor 
 fagportal til Xplore Biologi. Portalen vil inde
holde de trykte bøgers faglige stof samt  digitale 
udvidelser i form af interaktive  aktiviteter 
og opgaver. Fagportalen vil også indeholde 
adaptive test, animationer, videoer, speak og 
mulighed for elev/lærer/forældre interaktion 
samt meget mere. 

Xplore Biologi
På oPdagElsE mEd 

Læs mere, og bestil 
på www.geografforlaget.dk

For hvert klassetrin findes tre fællesemner 
med de parallelle systemer Xplore Geografi og 
Xplore Fysik/kemi, så der gives mulighed for 
tværfaglige forløb. 

Xplore Biologi lægger vægt på:
• Tilgængelig formidling af fagligt stof på et højt niveau
• lærerhåndbøger, der gør det nemt for både  linjefags 

og ikke linjefagsuddannede lærere
• stort udvalg af aktiviteter og opgaver i elevhæfterne 
• digitale ressourcer i tilhørende ebøger og fagportal
• Progression fra Xplore Natur/teknik til 1.6. kl.

Xplore Biologi er et nyt system, der er opbygget i overensstemmelse med Fælles mål 2009 og  fokuserer 
på  faglig progression fra 7.9. klasse. Xplore Biologi er kendetegnet ved et et unikt layout, der  understøtter 
 interessen for biologi. Teksten er letlæselig, og de mange illustrationer gør det faglige stof spændende for 
 eleverne. der findes et væld af aktiviteter i elevhæfter, lærerhåndbøger, ebøger og fagportal. 

Biologi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

NY

NY

Biologi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

Ny

Ny

Xplore-Biologi.indd   1 30/04/12   13.58

Video:�Ontarios�topembedskvinde�giver�gode�råd�til�partnerskabet.
Se�også�reportage�fra�hendes�besøg�på�Kokkedal�Skole:

à  folkeskolen.dk 

TeksT PerniLLe AiSinger
Børne-�og�undervisningsminister�Christine�Antorini��
(Socialdemokraterne)�ønsker�på�linje�med�anbefalinger�
fra�Skolerådets�formandskab�enkle�mål�og�mere�pædago-
gisk�ledelse.�Ministeren�vil�til�Canada�for�at�høre�mere�om�
de�gode�resultater.
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www.geografforlaget.dk
Lærernes forlag 

Ny FagportaL på vej
Efterår 2012 lanceres første del af en stor 
 fagportal til Xplore Biologi. Portalen vil inde
holde de trykte bøgers faglige stof samt  digitale 
udvidelser i form af interaktive  aktiviteter 
og opgaver. Fagportalen vil også indeholde 
adaptive test, animationer, videoer, speak og 
mulighed for elev/lærer/forældre interaktion 
samt meget mere. 

Xplore Biologi
På oPdagElsE mEd 

Læs mere, og bestil 
på www.geografforlaget.dk

For hvert klassetrin findes tre fællesemner 
med de parallelle systemer Xplore Geografi og 
Xplore Fysik/kemi, så der gives mulighed for 
tværfaglige forløb. 

Xplore Biologi lægger vægt på:
• Tilgængelig formidling af fagligt stof på et højt niveau
• lærerhåndbøger, der gør det nemt for både  linjefags 

og ikke linjefagsuddannede lærere
• stort udvalg af aktiviteter og opgaver i elevhæfterne 
• digitale ressourcer i tilhørende ebøger og fagportal
• Progression fra Xplore Natur/teknik til 1.6. kl.

Xplore Biologi er et nyt system, der er opbygget i overensstemmelse med Fælles mål 2009 og  fokuserer 
på  faglig progression fra 7.9. klasse. Xplore Biologi er kendetegnet ved et et unikt layout, der  understøtter 
 interessen for biologi. Teksten er letlæselig, og de mange illustrationer gør det faglige stof spændende for 
 eleverne. der findes et væld af aktiviteter i elevhæfter, lærerhåndbøger, ebøger og fagportal. 

Biologi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1
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Biologi 8
Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2
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Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1
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aktualiseret

93 procent af skolelederne og 90 procent 
af lærerne er enten enige eller overvejende 
enige i, at der er behov for, at skolen gør no-
get særligt for at sikre, at tosprogede elevers 
forældre deltager i skole-hjem-samarbejdet. 
Det viser en ny stor undersøgelse fra Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) 
og Danmarks Evalueringsinstitut (Eva).

Skoleledere og lærere i 2. og 9. klasse på 
120 skoler er blevet spurgt til deres samar-
bejde med forældre til elever med anden 
etnisk baggrund end dansk. Forskerne har 
imidlertid også spurgt forældrene selv. Et 
flertal, nemlig 57 procent, oplever ikke, 
at der bliver taget særligt hensyn til, at de 
har indvandrerbaggrund. Og næsten lige 
så mange, 53 procent, mener heller ikke, 
at der bør tages specielle hensyn til dem af 
den grund.   

Så hvad er op, og hvad er ned? Spørgeske-
maundersøgelsen gør ingen meget klogere på, 
hvad samarbejdet trænger til. Men det gør en 
igangværende undersøgelse måske. 

når skole-hjem-samarbejdet er svært
Områdechef Katja Munch Thorsen og special-
konsulent Marianne Buhl Hornskov, begge fra 
evalueringsinstituttet, er lige nu ved at lægge 
sidste hånd på en undersøgelse, der går tæt 
på det svære samarbejde mellem skole og 
forældre i udsatte positioner. Her indgår også 
samarbejdet med nogle tosprogede hjem. Un-
dersøgelsen bygger på interview med lærere, 
ledere, forældre og elever fra seks skoler, 
hvor man er langt i arbejdet på området. De 
endelige analyser offentliggøres dog først 
senere på sommeren. 

Ikke desto mindre løftede konsulenterne 
på et symposium i sidste uge sløret for en-
kelte af undersøgelsens output. 

Det differentierede samarbejde 
Differentieret undervisning er ikke et nyt 
begreb for lærerne, men ifølge de lærere 
og ledere, der indgår i undersøgelsen, er 
forældresamarbejdet også en opgave, der 
skal differentieres. Samarbejdet skal så at sige 
skræddersyes fra gang til gang.

»Ikke alle forældre har adgang til en 
computer. Andre mangler psykisk overskud. 
Nogle er analfabeter, mens endnu andre 
bærer rundt på en dårlig oplevelse fra deres 
egen skoletid, som de så overfører på deres 
barns skolegang«, sagde Marianne Buhl Horn-
skov på Skolerådets symposium om indsatser 
for tosprogede elever den 7. maj i København. 
Hun ville hermed understrege, at samarbejde 
ikke bare er en fast størrelse, men afhængigt 
af de meget forskellige udfordringer, forældre 
til tosprogede elever kan have.    

Marianne Buhl Hornskov fortæller om en 

generelt stor velvilje blandt de lærere, hun 
har interviewet, til at forstå og møde de to-
sprogede elevers forældre. 

Hun fortæller, hvordan flere lærere har 
haft stort udbytte af at gribe telefonen frem 
for at skrive et brev eller en mail, som for-
ældre med ringe danskkundskaber vil have 
svært ved at tolke. Ligeledes har hun oplevet 
lærere, der fik samarbejdet til at glide ved at 
besøge familien hjemme.

Begge praksisser kræver noget særligt af 
læreren, er Marianne Buhl Hornskov klar over. 
Men det er hendes klare indtryk, at lærerne på 
de skoler, der indgår i undersøgelsen, er villige 
til at yde en ekstra indsats her.  
 lif@dlf.org

Samarbejdet med tosprogede  
familier kræver lærerindsats
Lærere og ledere er enige. Det er nødvendigt, at skolen gør noget særligt for at få tosprogede elevers 
forældre til at tage del i skole-hjem-samarbejdet. 

Tre lærere fra Rugvængets Skole i Ballerup 
har for nylig lagt deres forældremøder om af 
hensyn til de nydanske forældre. Læs deres 
historie på folkeskolen.dk  

Læs�»Ballerup-lærere�lyttede�
til�de�nydanske�forældre«:

à  folkeskolen.dk 

Med Den sikre læsning føres eleverne sikkert ind i bogens verden og 
lærer dem at strukturere læsningen af kapitelbøger. Eleverne får den 
nødvendige læsetræning og bliver fortrolige med længere tekster, så 
de også på lang sigt fortsætter med at læse alderssvarende romaner.

Arbejdsbogen indeholder systematisk arbejde med læseforståelse og 
forskellige fagtekster, som giver eleverne en sikker læseforståelse i 
forhold til både aktuel læsning, følgeslutninger og meddigtning.

Se uddrag af lærervejledningerne på alinea.dk.

Den sikre vej 
til gode læsere
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Dansk  ·  3.-4. klasse

(1
6

6
6

2 
· B

ur
ea

uL
IS

T.
dk

) F
S1

0
-2

0
1

2

Lad eleverne lave deres eget skoleblad!
 
Som en integreret del af systemet arbejder elev-
erne på computeren med et skoleblad. Eleverne 
skriver tekster i forskellige faglige genrer og ud-
arbejder egne artikler, interviews og faktatekster, 
som samles i et skoleblad.

af Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersen

Elevunivers.dk

TeksT LiSe FrAnK

foTo JAKob CArLSen

»Vi�var�på�en�måde�låst�af�vores�egen�udfordring�og�så�ikke�deres«,�
siger�Eva�Stockholm,�der�er�lærer�i�Ballerup.�Hun�og�hendes�kollegaer�
på�Rugvængets�Skole�lyttede�til�de�nydanske�forældre�og�tænker�nu�
helt�anderledes�om�samarbejdet.�Læs artiklen på folkeskolen.dk
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Minister skal  
forklare fordelene  
ved frit skolevalg

Frit skolevalg har ført til skole-
mæssigt faldende præstationer, 
konkluderede en rapport fra den 
svenske myndighed Skolverket 
for et par år siden.

Og senest har den økonomiske 
samarbejdsorganisation OECD 
advaret mod konsekvenserne af 
at give forældre frie muligheder 
for at vælge skole. Alligevel har 
skoleforligskredsen efter den se-
neste evaluering af det udvidede 
frie skolevalg besluttet at gøre 
ordningen permanent. Det får 
nu Enhedslistens Lars Dohn til 
at spørge, hvad det er for forsk-
ningsmæssige resultater, der har 
fået forligskredsen til at træffe 
den beslutning. Christine Anto-
rinis lovforslag om frit skolevalg 
blev førstebehandlet 19. april.

Lærernes løn 
udhules
Overenskomsterne har siden 
1993 sikret, at lærernes løn steg 
mere end priserne i supermarke-
det. Men det slutter nu. Et ma-
gert overenskomstresultat kom-
bineret med større prisstigninger 
end ventet betyder, at lærerne 
har færre penge at købe for. 

»Lige nu har vi en prisudvikling, 
der overstiger lønudviklingen, så 
det ser ud til, at vi får et realløns-
fald i denne periode«, konstaterer 
formand for overenskomstudval-
get i DLF Gordon Ørskov Madsen.

Han opgiver dog ikke at kæmpe 
for lærernes realløn ved de kom-
mende overenskomstforhand-
linger.

»Jeg tror, det vil være vanske-
ligt overhovedet at sikre realløn-
nen, men det er det, vi vil gå efter«.

N Y H E D E R  F R A  N E t t E t

Med en økonomisk 2020-plan vil regerin-
gen sikre unge mere og bedre uddannelse. 
Regeringen vil blandt andet sætte fokus på 
regler, der »hindrer en fleksibel anvendelse og 
tilrettelæggelse af arbejdstiden, for eksempel 
uhensigtsmæssige arbejdstidsregler«.

Regeringen fremlagde i sidste uge sin 
2020-plan, »Danmark i arbejde«, hvor den 
fortæller, hvordan den ved hjælp af en række 
reformer vil skabe råderum til massive inve-
steringer i uddannelse. Regeringen hæfter 
sig blandt andet ved, at anvendelsen af læ-
rernes arbejdstid i dag er reguleret i centrale 
overenskomster, lokale arbejdstidsaftaler og 
lovgivning.

»På folkeskoleområdet, gymnasieområ-
det og en lang række øvrige skoleområder 
begrænser arbejdstidsaftalerne muligheden 
for at prioritere nye læringsformer og -ak-
tiviteter til gavn for eleverne«, hedder det i 
redegørelsen.

Brev fra Bondo
»Det er højst besynderligt, at en regering 
formulerer sig om læreres arbejdstidsaf-
tale uden først at have drøftet den med os. 
Regeringen har ikke inviteret mig til møde 
om aftalen én eneste gang, så hvorfor den 
informerer om aftalen i sin 2020-plan, som 
den gør, kan jeg kun gisne om«, siger Anders 
Bondo Christensen, formand for DLF.

Han har sendt et brev til statsminister 
Helle Thorning-Schmidt, hvori han beder 
hende forklare, hvorfor regeringen vil blande 
sig i lærernes arbejdstidsaftale.

Regeringen fortæller også, at den vil 
fremlægge et udspil til en reform af folke-
skolen, der skal »indfri målet om en fagligt 
stærk folkeskole, der giver lige muligheder 
for alle«.

Regeringen har afsat en reserve på 1,1 
milliard kroner fra 2012 til 2015 til udspil-
let, der blandt andet skal have fokus på, at 
alle elever opnår et fagligt niveau i dansk og 
matematik, der gør dem i stand til at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse. Desuden 
skal der fortsat være fokus på udviklingen 
af en evalueringskultur i folkeskolen, øget 
resultatfokus frem for detailstyring, lærer-
nes kompetencer, og altså at lærerne bruger 
mere af deres tid sammen med børnene.

»Det er fuldstændig den samme måde, 
som den borgerlige regering tilførte penge 
på. Folkeskolen har ikke 1,1 milliard kroner 
mere om fire år. De første 150 millioner 
kroner er gamle penge, som skulle gå til et 
læseløft, men vi har endnu ikke set pengene. 
Siden 2009 har kommunerne sparet 2,5 
milliarder kroner på folkeskolen, og vi kan 
ikke være sikre på, at de ikke sparer endnu 
mere til næste år«, siger Anders Bondo.
freelance@dlf.org

Bondo: Statsministeren må forklare sig.

  
Regeringen vil have mere 
undervisning ud af lærerne

2020-plan:
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læs flere 
nyheder på:

tosprogede tages  
ud af klassen 

Tosprogede elever bliver på fire 
ud af fem skoler trukket ud af 
den almindelige undervisning 
for at modtage parallel under-
visning i dansk som andetsprog. 
Tendensen går imod bekendt-
gørelsen for faget. 

De tosprogede elever går 
glip af den almindelige klasse-
undervisning og får svært ved 
at følge klassekammeraternes 
faglige niveau, konkluderer 
rapporten. På skoler med få 
tosprogede elever får det di-
rekte negativ indflydelse på de 
tosprogedes generelle faglige 
kunnen, når de sendes ud af 
klassen for at modtage særun-
dervisning, konkluderer en ny 
undersøgelse.

Stor forskel på, om kommuner 
anerkender ordblindhed

• Skolemessen og 
Uddannelsesforum 
går sammen

• Testmagere er stolte 
af de nationale test

• Ny vejledning viser 
vej til inkluderende 
idrætsundervisning

• Elever skal lære at 
passe bedre på deres 
iPads

• DLF vil samarbejde 
med regeringen om 
udsatte børn

• Tre skoler får del i 
fraværspulje

Kritisk elev:  
Privatskole havde ikke 
betydning

Andreas Weidinger blev sidste 
år genstand for massiv debat, 
da han skrev et kritisk indlæg 
i Politiken om folkeskolen, på 
trods af at han selv har gået i 
privatskole. Nu har han startet 
et lektiehjælpsfirma, som skal 
stille krav til eleverne.

»Jeg ved jo godt, at folke-
skole og privatskole ikke er det 
samme. og her efterfølgende 
kan jeg godt se, at det er en vig-
tig detalje. Men det havde aldrig 
strejfet mig, at det skulle have 
gjort en forskel for mig som elev. 
Mine erfaringer lignede til for-
veksling mine venners, som gik 
i almindelig folkeskole«, siger 
Andreas Weidinger til folkesko-
len.dk

Folkeskolen nomineret 
til Bording-pris

Folkeskolen er blandt de tre 
nominerede til Anders Bor-
dings Mediepris, en af de mest 
prestigefyldte priser for danske 
specialmedier.

Prisen gives til et nyska-
bende specialmedie, der kan 
tjene til inspiration for andre.

»Hele redaktionen har ar-
bejdet hårdt på projektet med 
nyt blad og onlinemedie de 
sidste to år. Vi har alle lavet 
om på den måde, vi arbejder 
på i den daglige journalistik. Så 
det er fantastisk at få sådan 
et skulderklap fra Bording-
komiteen«, siger Folkeskolens 
chefredaktør, Hanne Birgitte 
Jørgensen.

Liberal Alliance:  
Afskaf elevplanerne

Liberal Alliance har stillet forslag 
om afskaffelse af obligatoriske 
elevplaner. Partiet ønsker større 
metodefrihed i den løbende eva-
luering af eleverne, siger uddan-
nelsesordfører Merete Riisager.

»Det handler om at frisætte 
lærerne og skolerne. Generelt er 
der brug for afbureaukratisering, 
så lærerne kan bruge al deres tid 
på at have fokus på kerneområ-
det – undervisning«, siger Me-
rete Riisager til folkeskolen.dk

Nogle skoler og kommuner anerkender ikke, at børn 
kan være ordblinde. Høje-Taastrup hører blandt de 
kommuner, der ikke tester for ordblindhed, skriver 
Politiken. 

Mange skoler og kommuner screener eleverne 
for ordblindhed i 3. klasse, men der er meget for-

skellig praksis, fortæller Marianne Thorsen, der er 
formand for Læsekonsulenternes Landsforening.

»Der er ikke enighed blandt læsekonsulenterne, 
blandt andet fordi der er strid om diagnosen. Man 
kan ikke sige, at man skal læse så og så meget 
under sit alderstrin for at være ordblind, for du kan 
være både lidt og meget ordblind. Vi kan ikke sige, 
at lige præcis her knækker det, altså er du ord-
blind«, siger Marianne Thorsen til folkeskolen.dk

Selv om nogle skoler ikke benytter betegnelsen 
ordblind, betyder det ikke, at de lader være med at 
teste eleverne.

»De tester for læsevanskeligheder og under-
viser ud fra, om eleven har problemer med afkod-
ningen eller sprogforståelsen eller måske begge 
dele. Men altså uden at de kalder eleven ordblind. 
Det er nogle gange en strid om ord, for der følger 
ikke en pose penge med diagnosen ordblindhed«, 
siger hun.

Skål i glaskål
Se videoklip fra Herstedøster Skole, der får ny nordisk skolemad  
som led i forskningsprojektet Opus, på à  folkeskolen.dk 
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eleverne lærer mindre med

t e k s t  e s b e n  c h r i s t e n s e n  •  h e l l e  l a u r i t s e n  •  K a s p e r  s t o u g a a r d  a n d e r s e n

f o t o  K l a u s  h o l s t i n g  •  p e t e r  h e l l e s  e r i K s e n

tematiseret Inklusionen er i gang  
– først nu kommer loven

Her er inklusion  
en kultur

Alle elever profiterer  
af inklusionen

Antorini:
»Lærerne er blevet svigtet«

sIde 17 sIde 18 sIde 20 sIde 23

»Lærerne er blevet svigtet«

14 /  f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 2

sIde 17 sIde 18 sIde 20 sIde 23
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 T usindvis af elever flyttes fra specialklas-
ser til normalklasser. Men det sker ofte, 
uden at skolerne er gearet til det og 

uden specialuddannede lærere. Derfor oplever 
mere end fire ud af ti af de lærere, der allerede 
inkluderer, at både »almindelige« og »inklu-
derede« elever får et fagligt ringere udbytte 
af undervisningen i dag, end de gjorde, før 
inklusionen gik i gang. Det viser en spørgeske-
maundersøgelse, der er foretaget for fagbladet 
Folkeskolen af Scharling Research.

Eksperter, politikere og praktikere er ellers 
enige: Inklusion kan ikke lykkes, hvis den bliver 
en spareøvelse. Inklusion kræver højtuddan-
nede, kompetente professionelle. Hvis der bare 
lukkes specialelever ind i normalundervisningen, 
uden at der følger ekstra resurser med, risikerer 
inklusionen at ødelægge den fælles folkeskole.

Loven om inklusion blev indført den 24. 
april, men på rigtig mange af landets skoler 
har man allerede i en årrække lukket special-
elever med særlige behov ind i normalklas-

serne.
Knap syv ud af ti af landets lærere un-

derviser i dag i normalklasser, hvor der 
går elever med forskellige diagnoser. 

Over to tredjedele har fået flere ele-
ver med adfærdsmæssige proble-

mer, og over halvdelen har fået 
flere elever med faglige proble-
mer i løbet af de sidste fem år. 

På flertallet af landets skoler 
er inklusionen altså allerede en 

realitet.

Uuddannede lærere
Hvordan er lærerne så klædt på til at klare in-
klusionen? Vi spurgte de lærere – 68 procent 
af den samlede gruppe – der allerede i dag 
underviser elever med diagnoser. Og svaret 
var markant negativt.

Kun 24 procent svarede ja til, at de var 
uddannede til at inkludere. Kun knap hver 
fjerde lærer, der arbejder med specialelever i 
normalklassen, er altså uddannet til det.

En lærer skriver i undersøgelsen om 
manglen på uddannelse:

»Jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op med 
eleverne. Jeg forstår ikke deres måder at 
handle på, og det gør mig usikker, selvom 
jeg ellers er rigtig god til at skabe arbejdsro 
og ikke har de store problemer. Ofte ender 
det med, at jeg sender den pågældende elev 
uden for døren – i afmagt«.

Fagligheden falder 
Den store inklusionsøvelse er sat i gang, fordi 
man ønsker at hæve skolens faglighed. I sin 
skriftlige motivering ved fremlæggelsen af 
inklusionsloven skrev børne- og undervis-
ningsminister Christine Antorini:

»Det er regeringens målsætning at skabe 
en fagligt stærk folkeskole for alle. Det be-
tyder, at flere elever skal inkluderes i den 

  Inklusionsloven blev først forhandlet på plads af 
parterne bag folkeskoleforliget, som består af Dansk 
Folkeparti, Konservative, Venstre, Radikale, Socialde-
mokraterne og Socialistisk Folkeparti. Loven er ved-
taget af alle Folketingets partier på nær Enhedslisten. 
Det er helt centralt, at loven omdefinerer specialun-
dervisningsbegrebet – så elever, der modtager mindre 
end 12 specialundervisningslektioner om ugen, ikke 
længere formelt set modtager specialundervisning. 
Omskrivningen af definitionen af specialundervisning 
var en del af anbefalingerne, der står i rapporten: 
»Specialundervisning i folkeskolen – veje til bedre 
organisering og styring«, der var færdig i juni 2010.

  Rapporten er skrevet af embedsmænd fra Finans-
ministeriet – der havde formandsstolen – Undervis-
ningsministeriet og KL.

  Formålet var: »At kortlægge specialområdet og 
komme med en række forslag til, hvordan der kan 
opnås en mere effektiv resurseudnyttelse på områ-
det fremover«.

  Det var i denne rapport, det blev slået fast, at knap 
48.840 elever modtager specialundervisning i 
mindre end 12 lektioner om ugen, og at de samlede 
udgifter til specialundervisning beløber sig til 12,8 
milliarder kroner eller omkring 30 procent af skolens 
samlede budget. Oplysninger, der siden har dannet 
rygraden i argumenter for mere inklusion.

  Udvalget bag rapporten kom med fire forslag, hvor: 
»Forslagene stiger i omfang og dermed også i for-
ventet effekt. Forslag 1.A er det mindst vidtgående, 
mens forslag 1.D er det mest vidtgående«, hed det 
i rapporten.

  I 1.C – altså det næstmest vidtgående – bliver det 
foreslået at ændre specialundervisningsbegrebet til et 
minimum på 12 timer per uge, og det var altså den løs-
ning, der bar igennem til den nyvedtagne inklusionslov.

Bag om inklusionsloven
inklusionen undersøgt: Både almindelige og inkluderede elever får 
et fagligt dårligere udbytte på grund af inklusionen. De bliver undervist 
af lærere, der i tre ud af fire tilfælde ikke er uddannede til at inkludere.

t e k s t  e s b e n  c h r i s t e n s e n  •  h e l l e  l a u r i t s e n  •  K a s p e r  s t o u g a a r d  a n d e r s e n

f o t o  K l a u s  h o l s t i n g  •  p e t e r  h e l l e s  e r i K s e n
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Hvor langt er inklusionen nået i folkeskolen, 
og hvad er lærernes erfaringer? Det har Folke-
skolen spurgt omkring tusind repræsentativt 
udvalgte lærere om i marts 2012. Omkring 
halvdelen har svaret. Svarene viser, at inklusi-
onen giver problemer mange steder. Se nogle 
af de mest markante resultater her.

Undersøgelsen

nede, kompetente professionelle. Hvis der bare 
lukkes specialelever ind i normalundervisningen, 
uden at der følger ekstra resurser med, risikerer 
inklusionen at ødelægge den fælles folkeskole.

Loven om inklusion blev indført den 24. 
april, men på rigtig mange af landets skoler 
har man allerede i en årrække lukket special-
elever med særlige behov ind i normalklas-

serne.
Knap syv ud af ti af landets lærere un

derviser i dag i normalklasser, hvor der 
går elever med forskellige diagnoser. 

Over to tredjedele har fået flere ele-
ver med adfærdsmæssige proble-

mer, og over halvdelen har fået 
flere elever med faglige proble-

er inklusionen altså allerede en 
realitet.

Hvor langt er inklusionen nået i folkeskolen, 
og hvad er lærernes erfaringer? Det har 
skolen
udvalgte lærere om i marts 2012. Omkring 
halvdelen har svaret. Svarene viser, at inklusi-
onen giver problemer mange steder. Se nogle 
af de mest markante resultater her.

Undersøgelsen

Læs side 17: »Først nu kommer loven«.
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almindelige undervisning med de nødvendige 
støtteforanstaltninger og faglige udfordringer 
– og ikke udskilles til specialundervisning«.

Bag loven står et bredt flertal bestående af 
alle Folketingets partier på nær Enhedslisten. 

Inklusion handler altså om faglighed, men 
hvordan står det til med fagligheden i forbin-
delse med inklusion?

For de »almindelige« elever – altså dem, 
der også var i normalklassen, før skolerne 
begyndte at inkludere flere – gælder det, at de 
hos 43 procent af lærerne får et fagligt lavere 
udbytte, end de gjorde, før specialeleverne 
begyndte at blive inkluderet.

Hos 46 procent af lærerne får de det 
samme faglige udbytte som tidligere, mens de 
hos bare 2,5 procent af lærerne får et fagligt 
højere udbytte.

En lærer skriver:
»Elever med adfærdsproblemer påvirker 

indlæringen for de fleste. Larm, konflikter og 
uro! Normskred blandt de almindelige elever: 
Når han ikke laver noget, og når han svarer 
igen, så gør vi det også«.

En anden fortæller om bekymrede forældre:
»Som klasselærer skal jeg passe på, at spe-

cielle elevers adfærd ikke kommer til at fylde 
for meget i klassen. De almindelige elever 
bliver utålmodige, og forældrene brokker sig, 
hvis for meget tid bliver brugt til konfliktløs-
ninger. De kræver faglig læring, ellers flytter 
de deres børn til en anden skole«.

Men det er ikke kun de elever, der allerede 
var i klasserne, der får et fagligt lavere udbytte.

Hos 41 procent af 
lærerne får de inklu-
derede elever et fag-
ligt dårligere udbytte, 
end før de blev lukket 
ind i normalklasserne. 

25 procent får det samme faglige udbytte, mens 
11 procent får et fagligt højere udbytte. Resten 
har ikke kunnet vurdere det faglige udbytte. En 
lærer skriver om at inkludere uden redskaber:

»Jeg kan jo slet ikke tilbyde denne inklude-
rede elev noget som helst. Han er fagligt svag, 
og jeg har ingen mulighed for at hjælpe ham op 
på næste niveau. Det er en ren sisyfosopgave«.

dårligere arbejdsmiljø
Ud over elevernes faglige udbytte har inklu-
sionen en stor effekt på klassernes undervis-
ningsmiljø og lærernes arbejdsmiljø.

72 procent fortæller, at deres inkluderede 
elever påvirker klassens undervisningsmiljø 
i en negativ retning. Mens to ud af tre fortæl-
ler, at deres arbejdsmiljø er blevet forringet, 
efter at de er begyndt at inkludere elever.

»På trods af kurser føler jeg ikke, at jeg har 
overskud til at rumme udadreagerende elever. 
Jeg ved ikke altid, hvordan jeg skal få dem til 
at tie, og jeg bliver så træt fysisk og psykisk af 
den ekstra byrde, at det er svært at finde over-
skud til de andre elever i klassen, der virkelig 
trænger«, skriver en lærer om arbejdsmiljøet.

Børne- og undervisningsministeren vil 
med den nyligt vedtagne inklusionslov sætte 
en række initiativer i gang, der skal understøt-
te inklusionen fremadrettet, men hun er godt 
klar over, at skolen har problemer.

»Lærerne er blevet svigtet i en årrække, 
fordi man ikke har italesat det her, og nu står 
de tilbage og skal løfte opgaven selv«, siger 
Christine Antorini ved Folkeskolens konfronte-
ring af ministeren. 
folkeskolen@dlf.org

hvad er dit indtryk af 
det faglige udbytte, 
som dine »alminde-
lige« elever modtager i 
dag, i forhold til før in-
klusionsdagsordenen?

»Det er sværere at planlægge 
undervisningen. Jeg føler, jeg 
er noget mere ’på’ i timerne og 
bruger min energi forkert. Ikke 
til gavn for den store masse, 
men på at justere og anvise om-
kring de fagligt og socialt udfor-
drede elever«.

Lærer i Scharling-undersøgelsen
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Læs hele konfrontationen på side 23. Læs om 
den nye inklusionslov på side 17, og tag med 
på Magleblikskolen, der har inkluderet i en 
årrække, på siderne 18-22.
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68 procent af lærerne har i dag inkluderede elever i klasserne. Men skolen bliver først med den nye 
inklusionslov klar til de store forandringer.

inklusionen er i gang  
- først nu kommer loven 

»Det er meget anstrengende at ville 
gøre sit bedste og se, at man ikke kan løse op-
gaven. Ingen sammenhæng mellem krav og 
resurser. Hårdt at være alene om at skulle løfte 
inklusionen, når jeg står i klassen«.

Lærer i Scharling-undersøgelsen

Føler du dig uddan-
nelsesmæssigt ru-
stet til at undervise/
håndtere børn med 
diagnoser som adhd, 
aspergers syndrom 
eller autisme?

Selvom folkeskolen allerede i en årrække 
har været i gang med at inkludere elever 
med særlige behov i normalklassen, bliver 
lovgivningen først gearet til at gennemføre 
inklusion på landsplan med inklusionsloven, 
der blev vedtaget den 24. april.

Som Folkeskolen kan afsløre i dette num-
mer, har det haft voldsomme konsekvenser 
for elevernes læring og undervisningsmiljø, at 
lærerne og skolen ikke har været klædt på til 
at klare inklusionen.

»Jeg har i forbindelse med både inklusi-
onsloven og de partnerskabsmøder, der var 
om inklusion, fortalt, at virkeligheden er 
langt foran både lovgivningen og partner-
skabets diskussioner. Når lærere og forældre 
udtrykker bekymring, så er det, fordi de er 
erfaringsramte«, siger formand for Danmarks 
Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Kl og ministerium på vej
Med den nye lovgivning tilkendegiver både 
ministeren og KL, at skolen skal geares til 
inklusion:

»Lovændringen har længe stået højt på KL’s 
ønskeliste. Kommunerne er parate til at igang-
sætte denne omstillingsproces mod et lærings-
miljø, hvor alle børn lærer mere som en del af 
fællesskabet. Samtidig satses der på it i folke-
skolen, hvilket også kan være med til at støtte 

udviklingen«, sagde Jane Findahl, formand for 
KL’s Børne- og Kulturudvalg, til kl.dk

Også ministeren vil nu give skolen et løft, 
for inklusionen skal lykkes. I halen på den 
nye lov, der omdefinerer specialundervis-
ning, så eleverne skal modtage mindst 12 spe-
ciallektioner om ugen for formelt at modtage 
specialundervisning, kommer ministeriet 
med en række initiativer.

»Nu går vi i gang med at understøtte så 
godt som muligt. Bedre for sent end ikke at 
komme i gang. Vi er nødt til at gøre det nu. 
Vi har blikket stift rettet mod, at lærerne 
gerne vil, men at de ønsker at blive klædt på 
til opgaven. Og det er fuldstændig berettiget, 
for hvordan kan man være en god lærer, hvis 
ikke man har den specialviden eller kan træk-
ke på de personer, der har specialviden i for-
hold til inklusion«, siger Christine Antorini.

Kræver bindende aftale
Men hvis inklusionen skal ende som en 
succes, kræver det, ifølge Anders Bondo 
Christensen, at flere midler bliver øremærket 
til folkeskolen.

»Når KL og regeringen kan indgå en øko-
nomiaftale, hvor inklusionen indgår som et af 
elementerne, så må man også kunne gøre det 
på en måde, så kommunerne sikrer, at det sker 
kvalificeret«, siger Anders Bondo. Han fortæller, 
at DLF har foreslået en inklusionsindsats, hvor 
ministeriet, KL og DLF fra centralt hold udar-
bejder nogle målsætninger for, hvad der skal 
ske med inklusionsindsatsen. Hvorefter det skal 
løftes lokalt mellem kommune og lærerkreds.

»Vi kan ikke bare overlade det til den enkelte 
kommune at skalte og valte med det her spørgs-
mål. Det er børns faglige udbytte af undervis-
ningen, der er på spil. Det kan godt være, der 
er noget, der hedder kommunalt selvstyre, men 
der er også noget, der hedder børnenes faglige 
udbytte af folkeskolen, og det er efter min me-
ning vigtigere end det kommunale selvstyre«, 
siger Anders Bondo. Han fortæller, at inklusio-
nen for alvor er blevet problematisk, fordi den 
er foregået parallelt med, at otte procent af 
lærerne er blevet afskediget, og at der er blevet 
sparet milliarder på folkeskolen.

»Politikerne er nødt til at vågne op og sige, 
at folkeskolen ikke længere er et besparelses-
projekt. Vi har taget så rigeligt af de bespa-
relser, der skal gennemføres i den offentlige 
sektor«, siger Anders Bondo. 
folkeskolen@dlf.org
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Her er inklusion en kultur
På Arresø Skoles Magleblik-afdeling er der altid et stort og et lille lokale til en inklusionsklasse. Det er en for-
udsætning for, at man kan dele eleverne op på kryds og tværs, sådan som det passer bedst i de enkelte timer.

Inklusion må aldrig blive et spareprojekt, og 
de fysiske rammer skal være i orden, sådan 
at der er et stort lokale til hele klassen og et 
mindre lokale i umiddelbar tilknytning til 
en mindre gruppe af elever. Og så skal der 
naturligvis være minimum to lærere plus 
eventuel praktisk hjælp til klassen. Sådan 
lyder opskriften på inklusion på Arresø Skoles 
Magleblik-afdeling i Nordsjælland. Her har 
de arbejdet med inklusion i ni år, så de har 
mange erfaringer.

»Vi startede nedefra, og det har været et 
langt sejt træk, men vi ønskede, at alle kunne 
følge med og vokse med opgaven«, fortæller 
skoleleder Peter Rohde.

»Det er en pædagogisk beslutning, og vi 
startede her, længe før alle begyndte at tale om 
inklusion. Desuden er det eleverne med gene-

relle indlæringsvanskeligheder, vi inkluderer«, 
præciserer pædagogisk leder Bente Borup.

Tidligere var der omkring 22 elever i 
normalklassen og seks inkluderede elever i 
specialklassen, men i dag er der fra 24 og helt 
op til 26 elever i normalklassen. På den måde 
har besparelserne også ramt i Frederiksværk. 
Den samlede klasse på op til 32 elever kalder 
de inklusionsklassen.

(Husk til fælles byline: Foto: Klaus Holsting)

»Det påvirker i positiv retning, nu da 
vi er på 3. klassetrin – men i 0. klasse 
og 1. klasse var det meget op ad bakke. Det 
kræver enormt faste rammer og ekstremt 
meget klasseledelse samt konsensus mel-
lem de voksne, der arbejder i klassen«.

Lærer i Scharling-undersøgelsen
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miljøet i klassen i posi-
tiv retning?

P å  m A g l e B l i K - A F d e l i n g e n
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påvirker tilstedevæ-
relsen af de inklude-
rede elever undervis-
ningsmiljøet i klassen 
i negativ retning?

»Der er megen uro, støj og mange afbrydel-
ser. Antallet af konflikter stiger ligeledes på 
grund af de inkluderedes manglende situa-
tionsfornemmelse og lette afledning«.

Lærer i Scharling-undersøgelsen
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  På Arresø Skoles Magleblik-afdeling i Halsnæs 
Kommune begyndte inklusionen for ni år siden. Le-
deren af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning hen-
vendte sig til skolens daværende leder og foreslog 
inklusionsklasser på alle årgange – et a-spor eller 
tvillingeklasser – for elever med generelle indlæ-
ringsvanskeligheder.

  Formålet var, at specialundervisningseleverne blev 
integreret i »normalmiljøet«. 

  En inklusionsklasse består af en normalklasse plus 
en specialklasse med op til seks elever med gene-
relle indlæringsvanskeligheder. Klassen undervises 
af to lærere i alle timer.

  Skolen startede med at oprette en børnehaveklasse, 
som var en inklusionsklasse. Specialklassen bestod 
dengang af otte elever – i dag seks. I normalklassen 
var der et par og tyve elever. Der var to børnehave-
klassepædagoger til inklusionsklassen, hvor eleverne 
havde mange timer sammen og få, hvor de var skilt 
ad.

  Inklusionsklassen havde resurser til to klasser, og 
ideen var, at der var et stort lokale, hvor alle kunne 
være, og et lille lokale i tilknytning, hvor en mindre 
gruppe kunne blive undervist. De to rum var en for-
udsætning, og der var ingen besparelser i projektet.

  Hvert år startede to nye inklusionsklasser på denne 
måde. Årligt visiterer man elever til klasserne. 
Mange af eleverne til inklusionsklasserne – a-sporet 
– blev ikke længere visiteret til kommunens special-
skole, så pengene blev i kommunen.

  Skolen har stadig denne form for inklusion op til og 
med 8. klasse. Skolen er snart fuldt udbygget.

  Skolen har omkring 30 procent flersprogede elever.

inklusion på magleblik

Det er en stor udfordring med så mange elever. 
De kan jo være 32 i alt så, og det er mange. Det 
er vigtigt, at »normalmiljøet« er stort. Men det 
må hverken være for småt eller for stort.
Bente Borup

»Det er en stor udfordring med så mange 
elever. De kan jo være 32 i alt så, og det er 
mange. Det er vigtigt, at ’normalmiljøet’ er 
stort. Men det må hverken være for småt eller 
for stort«, siger Bente Borup.

Nogle af de inkluderede elever har cere-
bral parese (spastisk lammelse) og brug for 
praktisk hjælp, da de måske sidder i kørestol, 
nogle er i autismespektret, og elever med 
specifikke indlæringsvanskeligheder kan des-
uden været enkeltintegreret i en klasse. Den 
pædagogiske leder fortæller, at en elev med 
ADHD har glæde af at være integreret, mens 
en anden for eksempel ikke havde glæde af 
det og nu er på kommunens heldagsskole.

En elev med ADHD kan være her på sko-
len uden støtte eller med støtte, og støtten 
kan være en lærer eller en pædagog, alt efter 
hvad man skønner vil være bedst. Også i 
skolefritidsordningen kan en elev have støtte. 
Dér er ikke sparet.

»Hvis der både er elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder og udadreagerende 
elever, kan de ikke rummes i klassen. Der 
bliver for mange impulser for de enkelte, og 
så vil de have bedre af at være i specialklasse-
rækken i Hundested«, siger Bente Borup.

Eleverne er til revisitation hvert år.

Skolelederne fortæller, at der gennem 
årene ikke har været stor udskiftning blandt 
lærerne på skolen. De er gode til at vokse 
med opgaven. Inklusion bliver en kultur. 

»Skolen kræver rummelighed, og det har 
vi altid lagt vægt på ved ansættelsessamta-
lerne. Man skal kunne undervisningsdifferen-
tiere. Det er vigtigt. Det samme er teamsam-
arbejdet«, understreger Bente Borup. 
hl@dlf.org

Klassen arbejder i grupper, og en af eleverne er på vej ud 
til en pause. Det er forskelligt, hvornår eleverne har behov 
for pause, og det er helt almindeligt, at en eller et par 
elever går ud for at spille basket, mens de andre arbejder 
videre. Sådan har det altid været i klassen.
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Skemaet viser matematik i 7. klasse. I det sto-
re lokale står en lærer ved den elektroniske 
tavle. Anders Hedegaard er matematiklærer. 
Omkring 22 elever kommer med talforslag til 
et stort skema med potensregning. En anden 
lærer holder sig klar til at hjælpe rundt i grup-
perne. Birgitte Bay-Pedersen er tosprogslærer. 
Der er altid to lærere i klassen. 

To elever er inkluderet i hver sin gruppe, og 
en fagligt svag elev fra almenklassen er med i 
den lille gruppe i lokalet ved siden af i dag.

I det lille lokale – skilt af en glasdør – ar-
bejder tre elever med matematiklærer Lene 
Hedegård. Den ene elev har en praktisk 
hjælper. Eleven er i gang med at arbejde 
med Måneby på sin computer. Ved siden af 
sidder en anden elev og regner stykker i sit 
hæfte, og bag ham hjælper Lene en elev med 
at få styr på pengesedler og mønter i nogle 
regnestykker.

Der er mange forskellige materialer i rummet.
»I matematik er eleverne altid delt op, 

mens de jævnligt er sammen i dansk«, forkla-
rer Lene Hedegård og viser det illustrerede 
skema for klassen.

»Her ser du tydeligt med tegninger og ord 
skemaet. Det er en fordel for alle elever, at 

Alle elever profiterer af inklusionen
Struktur og tydelighed er godt for alle, mener lærerne på Arresø Skoles Magleblik-afdeling.

hvordan påvirker de 
inkluderede elever dit 
arbejdsmiljø?

»Det med ’forringet’, det hand-
ler ikke om, at jeg gerne så de 
omtalte elever fjernet! Jeg ville 
bare gerne have nogle flere red-
skaber til rådighed«.

Lærer i Scharling-undersøgelsen
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ved ikke

I frikvarteret spiller en gruppe elever basket. Men også i 
timerne er der ofte et par elever, der lige tager nogle ba-
sketkast i en lille pause, når de har behov for det.
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vi har så stor tydelighed. Alle har brug for 
struktur«.

Hun fortæller, at når klassen arbejder med 
temaer, er alle sammen til at begynde med, 
og så bliver eleverne delt i grupper på kryds 
og tværs senere. Lærerne er lige ansvarlige 
for forberedelsen, undervisningen og evalu-
eringen i timerne.

mange aktiviteter på en gang
Efter 20 minutter har en af eleverne i det lille 
rum brug for en pause. En anden går med ud 
for at spille basket. Det er en del af hverda-
gen. Nogle har brug for flere pauser, og det 
finder ingen underligt. Sådan har det altid 
været i klassen.

I det store lokale er begge lærere fuldt 
beskæftiget med potensregningen og en kon-
kurrence mellem eleverne. Arbejdet bliver 
kortvarigt afbrudt, da en elev får en sms. Hen-
des kusine er på udveksling tre måneder i 
klassen og er gået hjem tidligt, fordi hen-

des farmor i Norge er alvorligt syg. Men nu er 
farmoren død, og kusinen i klassen skal hjem 
og følges med resten af familien til lufthavnen. 
Den ene lærer kører eleven hjem, og på vej 
ud lyder der stille hilsner til kusinen fra klas-
sekammeraterne.

Pludselig løber en elev på toilettet og 
smækker med døren. En af eleverne har sagt 
noget hårdt, og Lene må tage sig af de to. Psy-
kologen kommer også forbi.

Imens har en dreng vundet matematikkon-
kurrencen, det er frikvarter, eleverne pjatter 
sammen, og den tredje lærer vender tilbage 
med bilnøglerne i hånden. Hun gør klar til 
lyrik, rim og remser i næste lektion. Her er 
eleverne delt i nogle andre grupper. Nogle 
arbejder selv, andre får hjælp fra lærerne.

Stor faglig spredning
»På de yngre klassetrin havde vi en elev, der 
sad under bordet meget af tiden. Nu går det 
bedre, men der er jo også i denne klasse ele-
ver, der er meget sarte, og hvor deres verden 
hurtigt bryder sammen, så vi keder os aldrig«, 
siger Lene Hedegård og bærer en elevs taske 
ind i det store lokale. Den praktiske hjælp har 
lige fået en pause.

Birgitte Bay-Pedersen afbryder grupperne 
for at forklare noget om strofer på tavlen. En 
dreng slår rastløst en terning i bordet konstant.

»Søren, kan du ikke gøre det på papiret, så 
jeg ikke kan høre det«, siger Birgitte og fort-
sætter med at tale om stroferne i »Min lille 
hest«. Drengen slår videre med terningen på 
blokken, hvor lyden er meget dæmpet.

Nogle i klassen går videre med at rime 

selv, andre læser og diskuterer par-rim og 
krydsrim.

Lærerne har undervejs brugt meget tid på 
at opbygge fællesskab i klassen. Det er helt 
almindeligt, at det faglige niveau i læsning 
måske er fra 1.-7. klasse – i en 7. klasse. 

»Spændet er stort, og det bliver større. I 
min klasse er der en elev med en meget stor 
almen viden, flere er socialt udfordret, og der 
er en elev, der lige magter at skrive sit eget 
navn. Men jeg er overbevist om, at de dygtige 
elever her får det samme med sig som andre 
steder. Plus noget mere menneskeligt«, siger 
Jane Holstein, der er lærer i 6. klasse.

vigtigt arbejde med relationer
Lærerne fremhæver den store forældreopbak-
ning, og at de arbejder meget med relationer 
i klasserne.

Læs også på næste opslag Konfronteret 
med Antorini: »lærerne er blevet svigtet«.

»Egentlig synes jeg ikke, det er de dia-
gnosticerede elever, der fylder. Dem har 

jeg faktisk nemmere ved at forholde mig til. 
Det er den større gruppe af fagligt og so-
cialt dårligere stillede elever, der fylder«.

Lærer i Scharling-undersøgelsen0
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lærer i fem år

har du fået flere eller 
færre elever med so-
ciale eller adfærds-
mæssige problemer 
i dine klasser i de 
seneste fem år?

»Vi kan ikke rigtig fortælle, hvad vi gør. Da jeg havde væ-
ret her i et år, spurgte jeg skolelederen, hvad inklusion 
egentlig er. Tja, svarede hun, hvad er det? Vi opfinder det 
hele tiden«, siger lærer Jane Holstein.

»Vi skal være kaosparate. Men når vi er to lærere i klas-
sen, kan den ene godt få timeout, hvis der er brug for det. 
Hvis man opdager, at ens plan slet ikke holder«, siger læ-
rer Lene Hedegård.

læs også: Panelundersøgelse af lærer-
nes syn på og erfaringer med inklusion.
à  ekstra på folkeskolen.dk 
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»Vores struktur giver en fantastisk mulig-
hed. Kommunen tror på, at det her fremmer 
udviklingen. Vi er altid to lærere på, og vi har 
stor sparring. Vi kender planen for undervis-
ningen, og vi kan pingponge med hinanden«, 
uddyber Lene Hedegård, der er lærer i 7. 
klasse.

De mener, at ofte kan et særligt behov hos 
en elev indfries i en elevgruppe.

»Vi har komplekse elever, der er udfordret 
meget forskelligt. Men jeg har ingen med  
ADHD-diagnose. Til gengæld har jeg nogle, 
der har problemer med at holde på afførin-
gen«, siger Jane Holstein.

Stor opbakning fra alle
»Man skal nyde, før man kan yde. Eleverne 
skal føle sig trygge. Her har alle en plads i det 
store klasselokale, og så er der mulighed for 
at arbejde i mindre grupper og for at være 
i et lille rum i tilknytning til det store. Vi er 

startet langsomt op med denne mo-
del, så vi har kulturen med«, 

siger Lene Hedegård.
De to lærere fortæl-

ler, at de har arbejdet 
med læringsstile og 
mange andre model-
ler, men at det især er 

klasserumsledelse og 
relationsarbejdet, der 

betyder noget.
»Jeg har en elev, der har 

fast støtte. Han kan slet ikke aflæse sine kam-
merater. Han har været i klassen fra begyn-
delsen, og der er slet ingen tvivl om, at han 
hører til i klassen. Men hvis han blot blev 
beskrevet på papiret, så var han her måske 
ikke. Han har autistiske træk, men ingen dia-
gnose«, fortæller Jane Holstein.

Lærerne understreger, at de tænker meget 
i valg af materialer til eleverne.

»Det her kræver uddannelse. Jeg har et 
specialpædagogisk grundkursus på fire uger, 
men det er jo ikke meget. Det handler også om 
personlighed. At du ser muligheder i stedet for 
begrænsninger. Her på skolen bliver ideer al-
drig skudt ned, der er stor opbakning fra alle – 
også fra kommunens side«, siger Jane Holstein.

Savner supervision
Der er ingen facitliste, fortæller de to lærere. 
Men de savner supervision.

Undervejs har de fundet ud af, at der skal 
følge en lærer med, når klassen går fra ind-
skoling til mellemtrin. Flere elever oplever 
nærmest en sorg over at skulle flytte væk fra 
skolefritidsordningens legeplads op på mel-
lemtrinnet, så det er vigtigt, at der er en lærer 
med, som de kender.

»Vi skal være kaosparate. Men når vi er to 
lærere i klassen, kan den ene godt få timeout, 
hvis der er brug for det. Hvis man opdager, at 
ens plan slet ikke holder«, siger Lene Hedegård.

Til gengæld oplever de aldrig, at elever er 
utilfredse over, at andre i klassen må noget, 
som de ikke får lov til. At der er forskellige 
behov for pauser og aktiviteter. Der er heller 
ikke nogen, der driller andre med, at de sid-
der med lette og barnlige opgaver. Accepten i 
klassen er stor.

vi gør det mulige
»Vi kan ikke rigtig fortælle, hvad vi gør. Da jeg 
havde været her i et år, spurgte jeg skole-
lederen, hvad inklusion egentlig er. Tja, 
svarede hun, hvad er det? Vi opfinder 
det hele tiden, og den måde at undervise 
på kan være grænseoverskridende for 
nogle«, forklarer Jane Holstein.

Lærerne evaluerer hele tiden, og det, de 
kan sige om formen, er, at man skal have 
meget lyst til at arbejde med relationerne. 
Tryghed er nøgleordet.

»Vi er forskellige, og det kan lykkes at gøre 
tingene forskelligt. Vi gør det mulige«, siger 
Lene Hedegård.

De to understreger, at der er meget skri-
vearbejde. De evaluerer hele tiden og skriver 
statusrapporter, som tager meget tid at udar-
bejde. Statusrapporterne skriver de ofte ved 
siden af.

»Det er skrivearbejdet – al dokumenta-
tionen – der trækker tænder ud og gør mig 
fortravlet. Og fordi det er oven i undervisnin-
gen«, siger Jane Holstein. 
hl@dlf.org

hvad er dit indtryk af 
det faglige udbytte, 
som dine inkluderede 
elever modtager i dag, 
i forhold til før inklusi-
onsdagsordenen?

tematiseret
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»Social støtte, der giver de in-
kluderede elever tryghed til at 
lære noget fagligt, er desværre 
næsten væk. En god lærer kan 
ikke være 24-armet blæksprut-
te, selvom hun gerne vil«. 

Lærer i Scharling-undersøgelsen
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ved ikke

I det lille rum arbejder en mindre gruppe elever, mens ma-
tematiklærer Lene Hedegård hjælper. Det lille rum ligger 
lige ved siden af det store klasselokale og er kun adskilt 
af en glasdør. De to rum er en vigtig forudsætning for 
pædagogikken, forklarer lærerne.
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  er det tilfredsstillende, at kun knap hver 
fjerde lærer, der inkluderer, er uddannet 
til det?
 »Nej, men det illustrerer måske i virkeligheden 
det problem, som er opstået, uden at nogen har 
diskuteret det politisk. Hen over årene er flere og 
flere elever udskilt til specialundervisning. Det 
har betydet, at der er blevet færre og færre pen-
ge til den almindelige undervisning, fordi så 
mange penge er blevet rykket til specialunder-
visning. Samtidig med at lærerne ikke føler, de 
er klædt på til at løfte eleverne inden for den al-
mindelige undervisning. Det er en ond cirkel«.

 Hvordan kan lærerne være sikre på, at de 
reelt får et kompetenceløft?
 »Noget af det, som den her lovgivning med-
fører, er, at Pædagogisk Psykologisk Rådgiv-
ning (PPR) skal bruges på en anderledes 
måde. De skal ud og rådgive på skolerne i ste-
det for at sidde med sagsbehandling og ud-
redninger. De skal ud på skolerne og rådgive 
direkte. For eksempel Herning, der med rette 
bliver fremhævet, bruger sine PPR-folk. De 
kommer ud og underviser deres resurseperso-
ner, AKT-vejledere (adfærd, kontakt, trivsel) 
og specialpædagogiske vejledere. Så man får 
den viden, der er i PPR, direkte ud i klasselo-
kalerne, i stedet for at de sidder på kommu-
nen og sagsbehandler. Og det handler også 
om flere hænder. Hvis du skal løfte børn med 
særlige støttebehov, så er det rigtigt svært, 
hvis der kun er én lærer til at gøre det«.

 Hvordan kan du lægge pres på og få kom-
munerne forpligtet til at gøre det?

 »Vi kan lægge pres via økonomiaftalen. Derfor 
sidder et embedsmandsudvalg nu med folk fra 
Finansministeriet, Børne- og Undervisnings-
ministeriet og KL og kigger på, hvordan vi kan 
udarbejde de målpunkter for inklusion, så vi 
følger dem. Vi vil det her for at styrke folkesko-
len, og hvis vi ikke gør det ordentligt, så gør vi 
folkeskolen og børnene en kæmpe bjørnetjene-
ste. Så kan lærerne ikke løfte opgaven, og så 
får børnene ikke den støtte, de skal have«.

 43 procent af lærerne i Folkeskolens un-
dersøgelse om inklusion siger, at de »al-
mindelige« elever får et fagligt lavere 
udbytte. Hvad siger du til det?
 »Det er der ikke noget at sige til, for de har ikke 
specialviden på skolerne, de kan trække på. Der 
er ikke resursecenter særligt mange steder. Der 
er heller ikke kommet tolærerordning. Alt det, 
der skal understøtte, at lærerne kan løfte op-
gaven. Hele nøglen er, hvordan vi kan få kom-
petenceløftet hos lærerne og på skolerne, så 
de kan løfte den faglige opgave. Det her illu-
strerer problemet i en nøddeskal, for de kan 
ikke give det løft, de skal, til eleverne. Fordi re-
surserne ikke er der endnu. Derfor skal de re-
surser stilles til rådighed«.

    inklusionen er allerede begyndt – men 
først nu kommer resurserne?
 »Det står og falder med, at kommunerne fore-
tager en investering som i Herning med det 
samme (i Herning har man investeret massivt 
på blandt andet normalområdet for at løfte 
inklusionen, redaktionen). Hvis ikke kommu-
nerne gør det, så vil det her bare fortsætte: 

Masser af god vilje, men hvordan i alverden 
skal lærerne klare det? 
     Hvis jeg var dig, ville jeg komme tilbage al-
lerede om to år. Lærerne skal opleve, at de får 
resurser og kompetenceløft ud på skolerne nu. 
Så spørg mig igen om to år«.

   66 procent af lærerne siger, at deres ar-
bejdsmiljø er blevet forringet som følge 
af inklusionen?
 »De er blevet efterladt. Lærerne er blevet svigtet 
i en årrække, fordi man ikke har italesat det her, 
og nu står de tilbage og skal løfte opgaven selv. 
Den første diskussion i partnerskabet har haft 
inklusion som hovedoverskrift. Meldingen hele 
vejen rundt var, at hvis ikke vi gør det her sam-
men, får vi en folkeskole, der bliver mere og 
mere presset, flere og flere forældre, der ikke 
synes, at deres børn får den støtte, de skal 
have. Det er en dårlig cirkel, som vi nu er enige 
om, at vi forsøger at ændre på«.

  Parallelt med inklusionen er tusindvis af 
lærere blevet fyret?
 »Økonomien er presset både i kommunerne og 
på landsplan. Vi er optaget af, at der kommer 
resurser, der understøtter kompetenceløftet, 
som lærerne efterspørger. Det er tolærerordnin-
gen et af de konkrete eksempler på. Bekymrin-
gen har været, at om de 13 milliarder, der bliver 
brugt på specialundervisning, vil man bare sige: 
De skal lappe huller i kommunekassen, i stedet 
for at de går til folkeskolen. Der er det en fælles 
forståelse hele vejen rundt, at de skal bruges til 
at løfte den almindelige undervisning«. 
folkeskolen@dlf.org

de er blevet efterladt alene med inklusionsopgaven, siger børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini (S). Ministeren lover, at kompetenceløftet vil kunne mærkes allerede om to år.

»Lærerne er blevet svigtet«
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Ny regering?
Deltag i netdebatten. 
folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Det er svært at se, at vi har fået ny regering 
for et halvt år siden. Det er selvfølgelig nye 
ansigter, retorikken er på nogle områder æn-
dret, men politikken er på de fleste områder 
den samme. For nylig udsendte regeringen sin 
2020-plan for Danmark. Planen omhandler de 
tiltag, regeringen agter at gennemføre for at 
skabe langtidsholdbarhed i økonomien. 

Investering i undervisning og uddan-
nelse er på folkeskoleområdet blevet til små 
lapperier, der slet ikke kan måle sig med 
de nedskæringer, der er foretaget gennem 
de seneste tre-fire år. I 2020-planen er der 
afsat 1,1 milliard kroner til et kommende 
folkeskoleudspil. Det er ikke nye penge, 
og det er sammenlagt for de næste fire år. 
Har regeringen »glemt«, at kommunerne 
har hentet i omegnen af 2,5 milliarder de 
seneste tre-fire år? Vel at mærke en varig 

nedskæring af budgetterne på 2,5 milliarder 
kroner om året. 

Regeringen var klar over det, inden den 
kom i regering! Dengang var det et varmt 
emne for den nuværende undervisningsmi-
nister. Besparelser og nedskæringer forklædt 
som effektiviseringer præger stadig billedet i 
kommunerne, men nu levnes det ingen op-
mærksomhed fra regeringen.

I regeringsgrundlaget taler regeringen 
om større tillid i den offentlige sektor, om 
samarbejde og om at »lytte, før man hand-
ler«. Regeringen slog sig også op på at være 
åben for et bredere samarbejde – også ud af 
Christiansborg. Det lyder alt sammen rigtig 
godt. Men for nylig kom regeringen så med 
et forslag til en ny læreruddannelse uden at 
drøfte indholdet med lærernes organisation. 
Det er ikke udtryk for bredt samarbejde og at 
lytte, før man handler – snarere lukkethed og 
mangel på samarbejde.

Den overdrevne styring og kontrol i den 
offentlige sektor er ikke forsvundet. Som det 
blev udtrykt af de radikale før valget: »Vi tror 
– også på lærerne«. Hvor bliver initiativerne 
af?

Det er, som om regeringen helt har glemt, 
hvad det var, den gerne ville med magten, 
ud over blot at have magten. Hvad blev der 
af ambitionerne om at ville investere sig ud 
af krisen, sætte en anden dagsorden, skabe 
optimisme og tro på fremtiden? De er svære 
at få øje på!

Men det er stadig en ung regering, der 
lige skal finde sine ben. Det kan stadig nås at 
finde de gode takter frem. For Danmarks Læ-
rerforening er det ikke afgørende, om rege-
ringen kalder sig blå eller rød. Det afgørende 
er, hvad regeringen foretager sig, hvordan 
den agerer. Derfor er der bestemt grund til at 
rette kritik mod den »nye« regering. Den har 
lært lidt for meget af den forrige.   

 Det er, som om 
regeringen helt 
har glemt, hvad 
det var, den gerne 
ville med magten, 
ud over blot at 
have magten.

 DLF mener
  
 Af GORDON ØRSKOV MADSEN 
 fORMAND fOR DLf’s
  OVERENSKOMSTUDVALG        

Tom Gislev: 
»Der hvor kæden hopper af i for-
hold til iPads (og tablets gene-
relt), er den altoverskyggende an-
vendelse af de såkaldte lærings-
apps. Disse edutainment-rædsler, 
der i bedste fald er at sammen-
ligne med elektroniske udgaver af 
’Læs og forstå’ fra min skolegang 
i 70’erne og 80’erne, er den 
virkelige grund til at råbe vagt i 
gevær over for brugen af tablets i 
folkeskolen. Stort set al debat el-
ler videndeling om tablets handler 
om, hvilke apps man skal bruge, 
eller hvilke apps det og det forlag 
nu har fået lavet. Det virkelige 
guld i forhold til tablets ligger da 
ligefor: Et driftsikkert og simpelt 
(læs: let at bruge også for indsko-
lingselever) device med kamera 
og lydoptager lige ved hånden og 
enkel deling af og samarbejde om 
multimodale produkter, digital 
portefølje og lignende«.

} Fra debatten om kronikken i 
Folkeskolen nummer 9 »2020: 
Hvis iPad er svaret, hvad er så 
spørgsmålet?«

Julia Ferrington og  
Tine Marie Balck Sørensen: 
»Kunne man forestille sig en 
kvalitativt anderledes folke-
skole med nye og mere frugtbare 
samarbejder mellem lærere og 
pædagoger? Kunne man fore-
stille sig, at en opkvalificeret 
læreruddannelse kunne bidrage 
til, at kun de absolut dygtigste 
studerende fik muligheden for at 
blive næste årgangs folkeskole-
lærere? Og kunne man forestille 
sig, at reel mulighed for at gøre 
karriere som lærer kunne bidrage 
til en anderledes og bedre fol-
keskole, hvor eleverne fagligt og 
personligt udfordres og udvikles 
maksimalt? Vi kan«. 

}Kommentar til »International 
guru: Tag imod de nationale test 
som en chance«
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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 12 skal være redaktionen i hænde senest 
tirsdag den 29. maj klokken 9.00.

Blogs med viden, læring og holdning på folkeskolen.dk

Deltag i netdebatten 
 

folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet

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

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

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

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet

Peter Hess-Nielsen og Finn Gunst, uddannelseskonsulenter for Enhedslisten på Christiansborg

Inklusion – en veritabel gyser
I slutningen af marts kunne man følge Folke-
tingets første behandling af Lov om inklu-
sion i folkeskolen. Karen Ellemann (Venstre) 
så i debatten frem til, at »folkeskolen i 
langt højere grad tager højde for elevernes 
forskelligheder i undervisningen og får 
mulighed for at skabe et mere inkluderende 
og accepterende miljø for eleverne«. Børne- 
og undervisningsministeren (Socialdemo-
kraterne) følger op på denne tankegang og 
siger i et svar til tænketanken »Sophia«, at 
»kommunerne forventes (vores fremhævelse) 
at prioritere frigivne resurser fra special-
undervisningsområdet til øget inklusion i 
folkeskolen – samt til en generel styrkelse af 
den almindelige undervisning«. Ministerens 
brug af »frigivne resurser« tyder på, at hun 
mener, at folkeskolen med forslaget får en 
masse penge til en generel styrkelse af den 
almindelige undervisning, som altså tages 
fra undervisningsforanstaltninger for elever 
med særlige problemer. 

Heroverfor står Lars Dohns (Enhedslisten) 
konstatering af en kommunal spareiver, ved 
at lærere fyres i bundter, ved skolelukninger, 
og ved at efteruddannelsen af danske lærere 
er helt i bund – jævnfør Talis-undersøgelsen 
i 2008.

Det er smart politik af politikerne at kalde 
besparelserne på specialundervisningen for 
en del af inklusionsprocessen i folkeskolen, 
vurderer redaktør Ane Kirk, der har forsket i 
inklusion i folkeskolen. 

Resultatet af lovændringen vil med stor 
sikkerhed blive kommunal wildwest-usikker-
hed på området, således som andre forskere 
forudsiger. Øget inklusion er mulig med den 
gældende lovgivning – hvis kommunen vil in-
vestere. Bare se på »Knæk kurven-projektet« 
i Herning. 

Den ny lovgivning er kun nødvendig, hvis 
hensigten er at spare på specialundervisnin-
gen.

Når man er mange, betaler man mindre. 
Det er filosofien bag Cabinns skoletilbud, 
hvor skoleklasser kan overnatte i hjertet af 
Danmarks storbyer til en ekstra god pris. 

Uanset om turen går til Jylland, Fyn eller  
Sjælland, får I det perfekte udgangspunkt 
for at opleve byen – midt i centrum og tæt 
på de største seværdigheder.

Book nu på sales@cabinn.com
eller 3338 5610.

Tilbuddene gælder 
for min. 10 personer 
fra 15 år i min. 2 nætter
(15 personer ved halv- 
og helpension).
 

www.cabinn.com

aLL YoU nEED To SLEEP

Oplev byeN mIDT I byeN
TIl klaSSeprISer

SkoLETiLbUD FRa

299,-
Dkk
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Christian Søby, UU-vejleder, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Horsens-Hedensted

skuffelse, skuffelse, Anders  
Bondo ... og stor tak til fire hoved-
styrelsesmedlemmer (ok 13)
En fagforenings vigtigste opgave må være at 
tage sig af de svageste grupper i flokken. Vi 
er i demokratisk underskud, er vi … Vi sidder 
som enkelte »fugle« i tillidsrepræsentant-
sammenhæng i nogle kredse, demokratisk 
underskud, og nogle steder dækker vi over 
flere kredse. UU-vejlederne (Ungdommens 
Uddannelsesvejledning), konsulenterne, 
anciennitetslønnede børnehaveklasseledere, 
ernærings- og sundhedslærerne – og sikkert 
flere – har ikke et fælles forum/en kreds/et 
talerør, der kan tale og forklare deres sag. 
Demokratisk underskud!

Skuffelse og øv til den arrogante facon, 
hvormed du på oplægsmødet i Aarhus affejede 
mit spørgsmål om de »små medlemsgrupper« 
i hjørnerne. Du taler om decentrale lønfor-
handlinger, fælles strategi og ...! Anders, det er 
varm luft! Du kan ikke forlange, at kredsene, 
der har nok at gøre med dagligdagen, skal 
tage sig ekstraordinært af de små grupperin-
ger. Jeg kan godt forstå, at de har svært ved 
at have indsigt i specialistområderne. Og hvis 
det bliver decentralt, bliver det forskelligt og 
ukontrollerbart! Nej. Her skal »far« (DLF) sørge 
for ordentlige forhold. Det er hovedstyrelsens 
ansvar. Så læs da den specialistanalyse og gør 
noget ved sagen! Det kan I sgu ikke være be-
kendt, altså!

Og stor tak til hovedstyrelsesmedlem-
merne Kenneth Nielsen, Henrik Poulsen, Jens 
Skovmand og Ulla Koch Sørensen. Tak fordi 
I tog bladet fra munden. Det har taget lidt af 
trykket fra den frustration og vrede, jeg og 
mine kolleger har følt lige siden Overenskomst 
13-fremlæggelsen i Aarhus. Når man har glemt 
de »små fraktioner« i opgangstider siden før 
2000 og nu bevidst blæser »varm luft« uden 
reelt indhold ud over os igen, ja, så er der sgu 
nogen, der bør skamme sig!

Hvis ikke det at tage vare på de »svage og 
mindretallet« er hovedstyrelsens opgave, ja, så 
er det en skodforening! Jeg har nu været i for-
eningsarbejde i årtier. Kom så til hjælp!

 

svar:
Danmarks Lærerforening er meget opmærk-
som på at varetage alle medlemsgruppers 
interesse. Det gælder kommunikation og 
kursusvirksomhed, men i høj grad også over-
enskomstforhandlingerne. 

På det lønmæssige område har foreningen 
også sat fokus på de mindre medlemsgrupper, 
herunder konsulenter, psykologer og vejledere 
fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
Derfor har vi også udarbejdet den analyse af 
lønudviklingen gennem de sidste ti år, som du 
henviser til.

Vi ved, at nogle af specialistgrupperne, 
over det tiårige forløb vi har undersøgt, har 
haft en lidt svagere lønudvikling end lærerne i 
folkeskolen. Det er der også generelt enighed 
i hovedstyrelsen om at gøre noget ved. Et 
flertal i hovedstyrelsen har i den nuværende 
situation anbefalet, at vi skal gå efter at undgå/
minimere et reallønsfald for alle medlemmer i 
den kommende overenskomstperiode. Det har 
vi vurderet, at vi gør bedst ved at fordele mid-
lerne, så alle får en ens procentvis lønstigning.

Månedslønnen for konsulenter på grundløn 
er for øjeblikket cirka 5.000 kroner højere end 
for lærere på grundløn. For skolepsykologer er 
månedslønnen godt 8.000 kroner højere end 
for lærere på grundløn.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 
blev der aftalt et tillæg på cirka 15.000 kroner 
om året til konsulenter og for psykologer lidt 
under 15.000 kroner. Lærere på løntrin 42 fik 
et tillæg på cirka 16.500 kroner.

I 2011 fik alle på læreroverenskomsten 
samme procentvise lønstigning – herunder 
naturligvis også de mindre medlemsgrupper.

Hvis du en anden gang ikke føler, du får 
et fyldestgørende svar, må du endelig spørge 
igen. Det er derfor, vi bruger tid på at tage ud 
til regionale møder for at give mulighed for 
den direkte dialog.
Anders Bondo Christensen, formand for DLF

ALLEREDE EN 
KLASSIKER

”... er næsten uundværlig, 
når det gælder arbejdet 
med Bibelen og kristen-
dommen.”                                  
                                     RELIGIONSLÆREREN

 “Skolebibelen er en fremragende ud-
givelse og en stor bog på over 2.000 
sider, men indholdet er også stort. 
Her er nemlig både den autoriserede 
udgave af bibelen fra 1992 og en ny-
revideret udgave af Den Nye Aftale … 

... Bogen rummer også en solid bibel-
guide og et bibelleksikon skrevet af 
Inger Røgild. Her gives i særdeles 
læsevenlige tekster introduktioner 
til arbejdet med de bibelske tekster 
… Et klassesæt, der kan vandre mellem 
6.-9.-klasserne, kan varmt anbefales.”                                                      

FOLKESKOLEN

Kr. 259,95 ekskl. moms   |  tlf. 3393 7744 
undervisning@bibelselskabet.dk 

www. bibelselskabet.dk/undervisning

10  % rabat 
ved køb af 
klassesæt

Samfundsfag for...  er et nyt spændende system til 
undervisningen i samfundsfag i 8. & 9. klasse. Systemet 
består af en elevbog og Lærerens håndbog samt en om-
fattende netdel til hvert klassetrin.

Materialet er meget fleksibelt opbygget, og fagets formål 
og intentioner opfyldes på en sådan måde, at klassen og 
læreren har stor valgfrihed til at udvide de enkelte temaer 
– alt efter interesser og forudsætninger.

De temaopdelte grundbøger tager alle udgangspunkt i 
fortællinger, hvor unge på elevernes alder er involverede.
Artikler som umiddelbart appellerer til elevernes fantasi 
og ansporer dem til at give sig i kast med undersøgelser, 
diskussioner og kreative processer. Eleverne får herigen-
nem lyst til at engagere sig i faget - og samfundet.

Læs mere meloni.dk

Klassesæt 
(25 elevbøger plus Lærerens håndbog)

2000 kr.

www.meloni.dk
gode solide bøger til den rigtige pris

SAMFUNDSfag

SAMFUNDSFAG
f o r  8.  k l a s s e

Ditte GrønninG rasmussen · HelGe rasmussen

sam
fundsfag for 8. klasse - D

itte G
rønning rasm

ussen og H
elge rasm

ussen

”Samfundsfag for...” er et meget fleksibelt system, der er opbygget, så 
klassen og læreren har stor valgfrihed til at udvide de enkelte temaer 
alt efter interesser og forudsætninger. 

De temaopdelte grundbøger tager alle udgangspunkt i fortællinger, 
hvor unge på elevernes alder er involverede, og som umiddelbart ap-
pellerer til deres fantasi og ansporer dem til at give sig i kast med 
undersøgelser, diskussioner og kreative processer. Eleverne får heri-
gennem lyst til at engagere sig i faget – og samfundet.

I Lærerens håndbog er der supplerende tekster, aktiviteter, opgaver 
og forslag til undervisningsforløb.

978-87-92505-47-7

www.meloni.dk
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Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

overtro og bekvem myte
om de bogligt svage

Kåre Sørensen, Århus Lærerforening

BørneHaveKlasselederne Har 
100-års-juBIlæum
I april 1912 begyndte 77 seksårige poder i to 
»forklasser« på Vestre og Østre Skole i Es-
bjerg. Så deres mødre blandt byens arbejder-
kvinder kunne filetere fisk på den store, nye 
fiskerihavn. Skoleinspektør A.H. Larsen, der 
tog initiativ til forklasserne, mente, at bør-
nene ellers var henvist til gaden og »dårligt 
kammeratskabs smuds«, uden at nogen tog 
sig af deres opdragelse. 

Sådan opstod ideen om det, som senere 
blev kaldt børnehaveklasser, og megen lov-
givning har også været ført på dette område 
siden.

Det korte af det lange er imidlertid, at der 
nu i 100 år har været i tusindvis af børneha-
veklasseledere, som nænsomt og tålmodigt 
har ført små fem-seksårige børn ind i skolens 
dagligdag.

Det er ikke nogen nem proces at opnå det 
nødvendige fortrolige forhold og kendskab til 

så mange nye små, unikke børn og deres for-
ældre – og derefter bringe dem videre. Hvilken 
baggrund har de med sig? Hvad kan de? Hvad 
kan de ikke endnu? 

Den allerstørste opgave for en børnehave-
klasseleder er at danne grundlaget for det faste 
sociale fællesskab, den daglige tryghed, som 
klassen bygger på gennem hele basisuddan-
nelsen.   

Se – når så skoleåret lakker mod enden, og 
alt er velfungerende omkring 0.-klasse-børne-
ne, så vinker de farvel til deres elskede børne-
haveklasseleder og fortsætter ufortrødent i 1. 
og så videre.

Og børnehaveklasselederne? Ja, der er de 
allerede godt i gang med alle udfordringerne 
med det næste kuld nye elever i 0. klasse. Så-
dan går det år efter år, og nu er der altså gået 
100 år siden det første kuld i Esbjerg. 

Børnehaveklasselederne længe leve!

Desværre er det sådan, at det er de teore-
tisk dygtige, som også er dygtige med deres 
hænder. 

De, som er svage på det ene område, for 
eksempel dansk og matematik, er også dårlige 
til håndværk.

Det er desværre en ganske udbredt over-
tro, at de bogligt svage er særlig dygtige til 
manuelt arbejde, men indrømmet, det er en 
meget bekvem myte.

Nu er man langt om længe ved at drage 
paralleller mellem »svage elever«, som altid 
vil være at finde i folkeskolen, og unge men-
nesker på overførselsindkomster. Bedre sent 
end aldrig, men det er temmelig ideforladt 
at sige, at eleverne blot skal gøres bedre i 
hovedfagene. Men selvfølgelig – man har 
ikke andre bud, og det ville jo være pinligt 
at sige, at der mangler intelligens hos 15-20 
procent af eleverne. Og det ville ikke være 

mindre pinligt at indrømme, at automatise-
ring og eksport af de arbejdspladser, som 
de kunne klare, er den egentlige årsag til de 
mange på kontanthjælp.

At blamagen havner i folkeskolen, er ikke 
underligt, da folkeskolen skal tage sig af alle 
og er helt afskåret fra at sortere, på samme 
måde som privat- og friskolerne kan.

Men måske følger nissen med, når der op-
rettes så mange nye friskoler på grund af de 
mange kommunale skolelukninger.

Der er i det mindste ikke tale om »et andet 
skolesyn«. Her er der udelukkende tale om 
en reaktion på kommunal skolelukning. At 
man endelig begynder at indse, at der er en 
sammenhæng mellem dårlige resultater og 
det, som tegner til at blive en større byrde 
for samfundet, end de ældre nogen sinde kan 
blive.

debatteret

Støttet af Danidas Oplysningsbevilling

INVITATION TIL ALLE  6. - 10. KLASSER
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Lav et nyhedssite eller en rigtig 
avis trykt i 1.000 eksemplarer. 

Inkludér også tv-klip, blogs, sociale 
medier m.m. I bestemmer helt selv!

Læs mere og tilmeld klassen på 
ekstrabladet.dk/skole 
eller politiken.dk/skole

Børnearbejde koster hvert år liv verden over, 
skader børns helbred og forhindrer millioner af børn 
i at få en uddannelse. Deltag i mediekonkurrencen 

og sæt børnearbejde på dagsordenen!

FANTASTISKE 
PRÆMIER

MEDIEKONKURRENCE 
FOR SKOLER 2013

VÆLG MELLEM UGE 9, 10, 11 ELLER 12

folkeskolen.indd   1 02/05/12   10.48

Øhavets Efterskole fortæller:
”For os er det vigtigt, at der er en god tone, og at vi kan 
lege med sproget på en positiv måde, der signalerer 
respekt og være med til at trappe konflikter ned.
Vi har planlagt en hel dag, hvor vi skal lege og have 
fokus på det gode sprog. Bl.a. har vi gang i en  
alternativ bandeliste.”   - Lasse Pihl

Gå med os i kampen mod  
verbal forurening på callme.dk

Hårde ord har sneget sig ind og er blevet en del af vores hverdag. For hvornår er det 
blevet i orden at kalde hinanden fucking idiot og fede ko?  Vi er et mobilselskab. Vi lever 
af, at folk taler med hinanden. Derfor går vi nu ind i kampen mod verbal forurening. 
Vi tror på, at en bedre tone kan gøre en kæmpe forskel mennesker imellem.

Scan koden 
og se filmen

Tonen er skærpet i Danmark , flere og flere udsættes for verbale 
overfald.  Det er ikke okay! - Det vil vi gerne gøre noget ved.

Hvad kan de bruges til? Flere skoler har gode erfaringer med  
’tal ordentligt initiativer’, hvor badgene allerede har været brugt  
i workshops med temaer som konflikthåndtering, forumteater  
og det at tale ordentligt.

Skab fokus - med badges!

Få gratis badges til dine elever!

Gå ind på talordentligt.dk eller bestil 
via mail på talordentligt@callme.dk

©
 Call me
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Historie  ·  3.-6. klasse

Komplet til 
mellemtrinnet!

Aktiviteter på Elevunivers.dk
På Elevunivers.dk gøres det historiske materiale nær værende 
og pirrer elevernes nysgerrighed. 26 aktivi teter til eleverne 
fungerer som supplement til systemet.
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• Masser af overraskelser og plads til fascination

• Historiekanon er den røde tråd

• Kronologisk overblik

fungerer som supplement til systemet.

af Olaf Ries og Claus Buttenschøn

Ligesom i Ind i Historien 6.-9. klasse bygger Find – Ind i Historien 
på, at eleverne skal op leve fortidens mennesker og begivenhed er 
som vedkommende og tankevækkende, og der skal være rum for 
oplevelsen, fascinationen og overraskelsen i undervisningen.

Gratis lærerguide med 
baggrundsstof og elevaktiviteter 

på alinea.dk
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Mette Heegaard og Rikke Gierahn, arbejdsmiljørepræsentanter på Tilst Skole og Højvangskolen
og styrelsesmedlemmer i Århus Lærerforening

»Arbejdsmiljørepræsentant  
som fagpolitisk trumfkort«
Arbejdsmiljørepræsentanten skal sidestilles 
med tillidsrepræsentanten! 

I stedet for at gøre arbejdsmiljø til en 
indsats på udvalgte områder eller have med 
få enkelte sager at gøre er tiden inde til, at 
foreningen udvikler arbejdsmiljøområdet til at 
være et perspektiv på alt, hvad vi foretager os i 
skolens hverdag og i det fagpolitiske arbejde.

Derfor giver det også god mening, at hoved-
styrelsen lægger op til at stille krav ved Over-
enskomst 13 om forbedring af arbejdsmiljøet.

Som det er i dag, har DLF en fornuftig poli-
tik på arbejdsmiljøområdet. Målet er at passe 
på lærerne og forebygge nedslidning samt det 
helt uacceptabelt høje antal førtidspensione-
ringer. Men hvis vi skal lykkes med det – og det 
skal vi! – så bliver vi som forening også nødt til 
at opprioritere arbejdsmiljørepræsentanternes 
rolle og status!

DLF må tage nye initiativer, der understøt-
ter kredsenes arbejde på arbejdsmiljøområdet. 
Dette kunne blandt andet være ved at tilbyde 

arbejdsmiljørepræsentanter organisationsud-
dannelsen på linje med tillidsrepræsentan-
terne.

Og så skal der stilles overenskomstkrav om, 
at der afsættes flere Akut-midler til arbejdsmil-
jørepræsentanter!

Der er utrolig mange konkrete områder, 
hvor ikke kun tillidsrepræsentanten, men 
også arbejdsmiljørepræsentanten både bør 
og skal inddrages. Også selvom der er forskel 
på, hvilken tid de to, som udgangspunkt, har 
til rådighed til arbejdet. Derfor er det vigtigt, 
at foreningen arbejder målbevidst for en prio-
ritering, som sikrer tillidsrepræsentanten og 
arbejdsmiljørepræsentanten ligeværd i samar-
bejdet.

Ligesom tillidsrepræsentanten er politikbæ-
rer for DLF ude på skolerne, så bør arbejdsmil-
jørepræsentanten også få en vigtig strategisk 
betydning. Arbejdsmiljørepræsentanten kan 
tale lærernes sag med loven i hånden. Dette 
stærke kort skal vi forstå at bruge fagpolitisk.

Niels Chr. Sauer, medlem af hovedstyrelsen i DLF 

naTIonale TæsK 
Så er vi ved at være igennem den årlige 
rituelle afklapsning af folkeskolens svageste 
elever som vedtaget af Folketinget. Over et 
par måneder er i alt præcis 35 procent af alle 
folkeskolens elever ned til otte år blevet sendt 
hjem med besked om, at de er vejet og fundet 
for lette. Sådan, med ministerielt stempel, 
kort og kontant, på skrift lige op i deres åbne 
ansigt uden nogen form for smålig skelen til 
deres personlige situation eller eventuelle for-
mildende omstændigheder endsige pædagogi-
ske hensyn. Og der skal være gråd og tænders 
gnidsel i hundrede tusinde små hjem, når far 
skælder ud, og mor tuder, mens det formaste-
lige, sønderknuste afkom sidder med nedslået 
blik og bander skolen og al dens væsen langt 
væk. 

Her går vi lærere hver dag og kæmper, 
ofte mod hårde odds, med næb og kløer for 
at vinde disse børns tillid, inkludere dem og 

bygge dem op til selvberoende medborgere; 
til at tro på, at også de kan blive dygtige og få 
så meget mod på og lyst til at lære, at de ikke 
længere skal sidde som små, hårde knuder 
i klassen, men kan åbne sig og tage fra i un-
dervisningen. Vi kæmper for, at de skal turde 
sætte sig store mål i livet. Og så sparker vi 
benene væk under dem. Med vilje. 

At det er sådan, de mest sårbare børn op-
lever det, ved enhver lærer, der har set dem 
dybt i øjnene, mens han gør sin sure pligt og 
videreekspederer systemets kliniske redegø-
relser for testresultaterne. De, der ikke har 
erfaret det selv, kan bare læse Clearinghouse-
rapporten fra 2009 om effekten af centrale 
test på elevernes læring. Men de statistikere, 
psykometrikere, politikere og andet skole-
fremmed godtfolk, der står bag denne mas-
sakre på folkeskolens dyrebareste værdier, 
ænser det ikke.
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LAV EN 
RIGTIG AVIS

Kære lærer!
Giv dine elever muligheden for 
gratis at producere deres egen 
avis med det professionelle 
avisværktøj ‘Redaktionen’. 
Start allerede nu 
på vores sites:

ekstrabladet.dk/skole

 politiken.dk/skole

Gladere 
og klogere 
børn
Meget tyder på, at ekstra idræt i skolenhar en særdeles positiv indvirkning på eleverne. Gladere og klogere børn – det er resultatet af flere idrætstimer på skemaet.

indland

Forældre vil  bestemme børns ferier Skoleelever mister indflydelse

uddannelse

Skole

Flekstid for skoleelever 
og valgfrie ferier bør være 
frem-tiden for danske 

skolebørn. Forældre vil i 
højere grad selv bestemme,  
hvornår børnene holder fri.

Øget fokus på resultater 
giver eleverne mindre 
med-bestemmelse. Det går 

ud over lysten til at tage en 
ungdomsuddannelse, siger 
elevformand.Side 2

Side 5
!

!

LAV AVIS 
ONLINE
Politiken Skole, april 2011

leder

Redak-
tionen
til skole-
elever

Med ‘Redaktionen’ kan I 
lave jeres egen avis i en 
professionel layout-skabelon 
- og få den trykt på papir og 
leveret til skolen. 
I får trykt avisen i 1.000 
eksemplarer helt gratis. In-
teraktive assistenter hjælper 
jer med det avisfaglige 
undervejs. 
Avisen produceres på 4 eller 
8 tabloid-sider og program-
met fordeler ansvaret og 
sikrer undervejs i processen 
at alle opgaver bliver løst. 
Avisen kan handle om skol-
erejser, udflugter, temaer eller 
være decideret avisproduk-
tion i projekt-forløb. Den 
færdige avis kan fordeles på 
skolen eller i lokalområdet, 
og på den måde kan klas-
sen være med til at sætte 
dagsordenen.
I ‘Redaktionen’ arbejder 
eleverne med autentiske 
mål i en autentisk situation: 
De skal gennem processen 
fra idé til den bedst mulige, 
færdige avis. Specifikke 
danskfaglige og samfunds-
faglige discipliner og begre-
ber indlæres i en funktionel 
sammenhæng: Eleverne 
skriver i forskellige journal-
istiske genrer med en klar 
hensigt og konkrete mod-
tagere. Herigennem opnår 
eleverne kendskab til livet på 
en avisredaktion.  ‘Redaktio-
nen’ kan med fordel anvendes 
i en uges emnearbejde eller 
i et længerevarende forløb i 
den almindelige undervisn-
ing. Der kræves mindst fem 
dage afsat, før avisen kan 
sendes til tryk Så det er bare 
med at komme i gang. God 
fornøjelse!

Lav jeres egen 
avis i det profes-
sionelle avisværk-
tøj ‘Redaktionen’

Politiken

Trykkes 
i 500 eksemplarer - gratis
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Lærer Cathrine Haukrogh er klar over, at flere af hendes kollegaer vil være lodret uenige. Men med en fast tilstedeværelsespligt på skolen ville hun slippe for følelsen af aldrig at gøre det godt nok. 
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kollegaer oplever friheden til selv at planlægge 
deres arbejde som noget særlig godt ved lærer-
jobbet. 

Ung lærer foretrækker 
arbejdsdag  

fra 8-16 

Hun blev færdiguddannet i 2009, men er 
hurtigt blevet betroet en række ansvarsop-
gaver som lærer. På Skolen ved Bülowsvej 
er Cathrine Haukrogh både klasselærer og 
tosprogsvejleder. Desuden koordinerer hun 
skolens støtte til tosprogede elever med Fre-
deriksberg Kommunes indsats på området.

Så vidt muligt klarer hun alle opgaver, fra 
hun møder på skolen klokken 8, til hun går 
hjem klokken 16. Tid til forberedelse, møder og 
vejlederopgaver har hun på eget initiativ om-
regnet til lektioner og føjet til sit skoleskema. 

»Det giver mig en ro. Jeg har lært af bitter 
erfaring, at man skal passe på sig selv i det 
her fag. 

Jeg havde en periode, hvor jeg var meget 
stresset og slet ikke kunne overskue det. Jeg 
følte det som en uendelig strøm af arbejde«, 
siger Cathrine Haukrogh.

For at komme sig helt oven på den stres-
sede tid har hun i samråd med sin pædagogi-
ske leder strøget to undervisningslektioner fra 
sit skema i år.       

»Allerhelst ville jeg have fastlagt en ramme 
fra ledelsens side, der sagde: Hvis du møder 
her og går hjem der, så har du gjort, hvad du 

Hvis det stod til Cathrine Haukrogh, aftjente alle lærere deres arbejdsuge på skolen. 
Sådan ville færre lærere gå ned med stress, mener hun. 

TeksT Lise Frank 

foTo Bo Tornvig

Lærer Cathrine Haukrogh er klar over, at flere af hendes kollegaer vil være lodret uenige. Men med en fast tilstedeværelsespligt på skolen ville hun slippe for følelsen af aldrig at gøre det godt nok. 

Torsdag d. 8. marts 

HUSK: 

Send invitation ud til forældrearrangement

Få talt med Viola om, hvordan det går på 

børnehjemmet

Send et link til en forælder

Lån en oplæsningsbog til et gy
sertema

Ønsk kurser til næste år

Læs udkast til læsepolitikken igennem 

Læs på de næste sider: Lærere over hele lan-
det: Tilstedeværelse på skolen skal være frivilligt.

skal. Jeg har brug for, at nogen siger til mig, at 
det er godt nok nu«. 

Som Cathrine Haukrogh ser det, ville det 
også være en fordel for nogle af hendes kol-
legaer. 

»Det er ikke nemt at være sin egen arbejds-
giver, hvis man er engageret. Det er ikke lige til 
at gå tidligere hjem ugen efter en uge med 
knald på. Der vil altid være et eller andet. 
Alt virker jo vigtigt«, argumenterer hun.

»nogle vil nok synes, det er irriterende«
Det er hendes ambition at holde de fleste 
aftener og weekender arbejdsfri. »Jeg vil 
gerne vide, at jeg har fri, når jeg har fri. 
Jeg vil gerne have et liv ved siden af mit 
arbejde«, siger hun. 

Men når skole-hjem-samtaler og møder i 
pædagogisk råd lægger sig i vejen for den am-
bition, er det et arbejdsvilkår, den unge lærer 
gerne vil bøje sig for. Det er sådan, det er, og 
det vidste hun, da hun valgte at blive lærer. Det 
er alt det andet, teammøder og tid til forbere-
delse, hun gerne vil have planlagt inden for en 
almindelig 37-timers-arbejdsuge. 

»Nogle vil nok synes, det er irriterende, 
at det hele bliver så skematisk, og ikke bryde 
sig om, at præcis klokken et er det tid til at 
varetage ens klasselærerfunktion«, forestiller 
Cathrine Haukrogh sig.

Hun er klar over, at mange af hendes ældre 
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Nu har Cathrine Haukrogh ikke børn, men 
bliver hun en dag mor, kan det godt være, at 
hun vil savne den fleksibilitet, hun lige nu er 
villig til at sælge til fordel for en tilstedeværel-
sespligt på skolen. 

»Måske ville jeg prioritere at hente mine 
børn tidligere indimellem, men jeg vil aldrig 
have arbejde i weekenden. Uanset om jeg får 
børn eller ej. Der vil altid være noget i arbej-
det som lærer, man vil føle, at man kunne 
have gjort noget mere ved. Arbejdet tager 
noget tid at lægge fra sig. Så når jeg har week-
end, vil jeg have fri«. 

Mens nogle knokler, nyder andre livet
Som klasselærer har Cathrine Haukrogh følt 
sig særligt tynget af ansvaret for klassens 
trivsel og forældresamarbejdet. 

»Jeg er blevet mere firkantet som klasselæ-
rer. Da jeg startede med min 3. klasse i 1. klas-
se, tog jeg for meget på mig. Det bevirkede, 
at forældrene ringede meget, og der blev lagt 
for meget på mine skuldre«, fortæller hun 

I år involverer hun i højere grad de andre 
lærere i klassens sociale liv, ligesom hun dra-
ger fordel af, at pædagoger fra skolefritidsord-
ningen er med i klassen to-tre timer om ugen. 
Hun bemærker også, at det står i kommunens 
arbejdstidsaftale, at alle lærere omkring den 
enkelte klasse skal tage del i skole-hjem-sam-
arbejdet, klassens arrangementer og interes-
sere sig for klassens trivsel.  

»Det er rart. Jeg kan forstå på mine kolle-
gaer, at der før i tiden har været store forskel-
le på, hvor meget tid man investerede. Nogle 
har knoklet løs, mens andre har kunnet cykle 
hjem klokken et og nyde livet«. 

»Jeg vil dokumentere min tid«
Cathrine Haukrogh har fået sin pædagogiske 
leder til at give hende feedback på det ar-
bejde, hun udfører som henholdsvis vejleder 
og koordinator. Og for at have noget konkret 
at tale ud fra noterer Cathrine Haukrogh alt, 
hvad hun laver.   

»For en måneds tid siden begyndte jeg 
at skrive logbog over min vejledertid for at 
kunne se, hvad jeg faktisk nåede. Jeg når det 
ikke hver dag, men jeg når det hver uge. Når 
skolen giver mig tid, så synes jeg, at jeg skal 

dokumentere, hvad den bliver brugt til«, 
siger hun.

Hun glæder sig til at høre, hvad hendes 
leder mener, hun kan gøre bedre eller anderle-
des med den tid, hun har til rådighed. 

Hvis Cathrine Haukrogh var lærer i sverige
I Sverige er lærerne på skolen i 35 timer om 
ugen. I 2010 indgik man en aftale om, at de 
lærere, der var villige til at være fem timer 
ekstra på skolen, altså 40 timer om ugen, 
skulle belønnes med højere løn. Mere præcist 
1.500 svenske kroner mere om måneden. 

Det har imidlertid ikke fået mange svenske 
lærere til at lægge ekstra timer på skolen. Det 
svenske lærerforbund kender kun til et par 
hundrede lærere, der i løbet af de seneste to 

år er gået ind på de vilkår. I Cathrine Hau-
kroghs ører er modellen ellers attraktiv.  

»Det lyder dejligt. Og faktisk har jeg talt 
med nogle af mine kollegaer om, hvor me-
get lettere det ville være at forberede noget 
tværfagligt, hvis vi lagde det meste af vores 
arbejdstid på skolen. Det er især de ældre 
lærere eller dem med børn, der er væk, når 
klokken ringer. Det er ærgerligt, synes jeg«. 

Hvis Cathrine Haukrogh var lærer i Sve-
rige, ville hun afgjort tage de 1.500 kroner 
ekstra i løn for til gengæld at være 40 timer 
på skolen om ugen. 

»Hvis nogen vil hjælpe mig med at begræn-
se mit arbejde, og jeg samtidig får mere i løn, 
så ville det da være skønt«, siger hun. 
lif@dlf.org

Cathrine Haukroghs ugeskema

Cathrine Haukrogh har haft svært ved at begrænse sit 
engagement. I dag afholder hun teammøder, svarer på 
mails, forbereder sig og løser sine vejlederopgaver inden 
for en arbejdsuge, der hedder 8-16. Hun skriver også 
logbog for at kunne dokumentere sin tid over for skole-
ledelsen. 

Mandag Tirsdag
Onsdag Torsdag Fredag

1. lektion8.00-8.45
Dansk i 3.a Engelsk i 3.a

Ekstra  
i 0.a Afstres-

ning

2. lektion8.45-9.35
Klassemøde Ekstra i 0.a

Ekstra  
i 0.a Afstres-

ning

3. lektion9.50-10.35
Dsa*

Dsa
Dansk  
i 3.a Dsa

Engelsk  
i 3.a

4. lektion10.40-11.25
Dsa

Dsa
Dansk  
i 3.a Dansk i 3.a Dansk  

i 3.a

5. lektion12.05-12.50
Vejledertid Dansk

Dansk  
i 3.a Vejledertid  (hvis be-

hov)

Dansk  
i 3.a

6. lektion12.55-13.40
Vejledertid Dsa

Dansk  
i 3.a Mails Mails

7. lektion13.45-14.30
Vejledertid Mails

Mails Teammøde Forbere-
delse til dansk

8. og 9. lektion
14.30-16.00

Mails
Forbere-
delse til engelsk og dsa

Forberedelse til dansk og klasselærer-arbejde
Møde med 3.a’s matematiklærer

Forberedel-se til dsaKoordina-
tor-arbejde

Emneforbe-redelse
Forbere-
delse til 0.a

*Dsa: Dansk som andetsprog
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Lærere over hele landet: 
Tilstedeværelse på skolen  

skal være frivilligt

stod det til skoleledernes formand, havde lærerne tilstedeværelsespligt på skolen i den ene eller anden form. 
Men rundt omkring eksperimenteres med flere forskellige frivillige modeller, der ifølge lærerne fungerer godt. 

Mange steder er der aftalt lange eftermiddage 
og andre frivillige ordninger, som betyder, 
at lærerne er til stede flere timer på skolen. 
Skolelederformand Anders Balles ønske om 
tvang vil derimod skabe flere problemer, end 
det løser, mener flere lærere.

»I dag er udgangspunktet, at har jeg ikke 
undervisning, så er jeg her ikke. Lærerne skal 
aftale, hvornår de mødes. Det skaber kalen-
dertyranni og stress, og det er ved at kvæle 
os. Vi kunne slippe for rigtig mange mø-
der, hvis alle bare var på skolen noget 
mere. Mange ting ville blive løst i lø-
bet af dagen i samarbejdet i teamet«. 
Sådan sagde Anders Balle i Folkeskolen 
nummer 8 i april måned. 

Den udlægning ærgrer imidlertid Gordon 
Ørskov Madsen, der er lærer og formand for 
overenskomstudvalget i Danmarks Lærerfor-
ening.

»Det er rigtig ærgerligt, at skolelederne 
taler om pligt. Jeg tror, at der er brug for at 
vende tilstedeværelsesdiskussionen til noget 
positivt. Jeg tror faktisk, at rigtig mange læ-
rere gerne vil være mere til stede på skolen, 
men det skal give mening, og de fysiske ram-
mer skal være i orden«, siger han. Tvinger 
man lærerne til at være på skolen, så risikerer 
man bare, at nogle bliver stressede, mener 
Gordon Ørskov helt omvendt Anders Balle. 

 »Hvis ikke det giver mening at være på 
skolen, fordi man ikke kan finde ro til en selv-

stændig opgave, så vil man helt naturligt føle, 
at man spilder sin tid. Næste dag står man 
over for klassen med ansvaret for at præstere 
god undervisning. Det kræver ro at forberede 
sig«, siger Gordon Ørskov.  

Fyn: »Det er bedst, når alle er her«
På Ejerslykkeskolen i Odense mener skole-
leder Birgitte Sonsby som Anders Balle, at 
en tilstedeværelsespligt på skolen er værd at 
satse på. 

»Jeg oplever stadigvæk, at lærerne med 
arbejdstidsaftale A08 har udfordringer med 

at få tid til at mødes i teamsamarbejde 
og lignende. Så jeg har det lidt, som 
det lyder i fraværskampagnen: Det er 
bedst, når alle er her«, siger hun med 

henvisning til Ministeriet for Børn og 
Undervisnings kampagne mod elevpjæk.

Gordon Ørskov er nu ikke enig i, at udfor-
dringen med at finde tid til at mødes i blandt 
andet teamsamarbejde har noget at gøre med 
arbejdstidsaftale A08. Han giver derimod 
Birgitte Sonsby ret i, at det må være et mål, 
at lærerne får lettere ved at finde tid til at 
mødes.

»Nogle skoler har allerede løst det ved at 
lægge nogle eftermiddage undervisningsfri. 
Det er altså et planlægningsproblem. Tilste-
deværelse på skolen skal ikke være en pligt. 
Jeg mener, det er meget vigtigt at fastholde 
fleksibiliteten«, siger formanden for Lærerfor-
eningens overenskomstudvalg.    

Tillidsrepræsentant på Ejerslykkeskolen 
Jørgen Hansen mener som Gordon Ørskov, at 

det skal være frivilligt, om lærerne vil arbejde 
på skolen eller hjemme.    

»Halvdelen synes, det er en god idé, og de 
bliver så på skolen efter endt undervisning. 
Men det centrale her er frivillighedsprincip-
pet. Hvis det bliver en tvungen ordning, så 
tror jeg nok, at der er mange, der vil brokke 

TeksT Lise Frank

Vi kunne slippe for 
rigtig mange møder, 
hvis alle bare var på 
skolen noget mere. 
Mange ting ville 
blive løst i løbet af 
dagen i samarbejdet 
i teamet.
anders Balle
formand for Skolelederne

Mandag Tirsdag
Onsdag Torsdag Fredag

1. lektion8.00-8.45
Dansk i 3.a Engelsk i 3.a

Ekstra  
i 0.a Afstres-

ning

2. lektion8.45-9.35
Klassemøde Ekstra i 0.a

Ekstra  
i 0.a Afstres-

ning

3. lektion9.50-10.35
Dsa*

Dsa
Dansk  
i 3.a Dsa

Engelsk  
i 3.a

4. lektion10.40-11.25
Dsa

Dsa
Dansk  
i 3.a Dansk i 3.a Dansk  

i 3.a

5. lektion12.05-12.50
Vejledertid Dansk

Dansk  
i 3.a Vejledertid  (hvis be-

hov)

Dansk  
i 3.a

6. lektion12.55-13.40
Vejledertid Dsa

Dansk  
i 3.a Mails Mails

7. lektion13.45-14.30
Vejledertid Mails

Mails Teammøde Forbere-
delse til dansk

8. og 9. lektion
14.30-16.00

Mails
Forbere-
delse til engelsk og dsa

Forberedelse til dansk og klasselærer-arbejde
Møde med 3.a’s matematiklærer

Forberedel-se til dsaKoordina-
tor-arbejde

Emneforbe-redelse
Forbere-
delse til 0.a
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rapporteret

sig voldsomt«, siger han. Mange vil gerne have 
friheden til at tage arbejdet med hjem, hvis det 
er det, der i situationen giver bedst mening.

 Jørgen Hansens leder, Birgitte Sonsby, 
argumenterer med, at lærerne ikke bør være 
deres egne arbejdsgivere.

»Når jeg siger, at man kunne udvikle sko-
len, hvis lærerne var på skolen fra 8 til 16, så 
er det med visse modifikationer. Det behøver 
måske ikke hedde 8 til 16, men hvis man 
prøvede med to lange eftermiddage i første 
omgang«, foreslår hun. Mangel på faciliteter 
kan i hvert fald ikke være et argument imod 
at arbejde på skolen.    

»Vi har bærbare computere og tråd-
løst netværk på skolen«, siger Birgitte 
Sonsby og spørger retorisk, hvordan 
det er, vi er vant til at arbejde? 

»Mange unge lærere arbejder jo 
i sofaen, mens tv’et kører, og radioen 
spiller. Derfor er jeg ikke sikker på, at det er 
nødvendigt med et skuffedarium og et afluk-
ket kontor til alle. Men det er nødvendigt med 
fleksible og hyggelige rammer«, siger hun.    

Midtjylland: Tilstedeværelse
På Haderup Skole i Herning Kommune har 
alle lærere fået hver sin arbejdsplads i nogle 
lokaler, skolen ikke brugte. Det har betydet, 

Hvis ikke det giver 
mening at være på 
skolen, fordi man 
ikke kan finde ro til en 
selvstændig opgave, 
så vil man helt 
naturligt føle, at 
man spilder sin tid. 
gordon Ørskov
formand for overenskomstudvalget i DLF

at langt de fleste lærere bliver og arbejder 
på skolen efter endt undervisning, fortæller 
lærer Niels Lynnerup, der også er hovedsty-
relsesmedlem i Danmarks Lærerforening.  

»Det er mit indtryk, at rigtig mange bru-
ger deres timer på skolen. Det er sket helt 
automatisk, fordi rammerne er i orden. Man 
sidder nok lidt tæt, men pointen er, at man 
kan lade sine ting ligge på sin arbejdsplads«, 
siger Niels Lynnerup. Herning Kommune har 
tidligere finansieret bærbare computere til 
alle lærere.

storkøbenhavn: Behov for fleksibilitet 
På to skoler i Tårnby Kommune på Amager 
gennemførte man for flere år tilbage forsøg 
med tilstedeværelsespligt. En af skolerne 
blev glad for ordningen, men kommunen 
kunne ikke retfærdiggøre at blive ved med 
at finansiere den høje pauseakkord, som 
tilstedeværelsespligten medførte. Det var 
ikke rimeligt over for kommunens andre 
skoler. Derfor blev tilstedeværelsesordningen 
afskaffet. Siden har ingen skoler i Tårnby 
Kommune haft en sådan ordning. Og det 
tror formand i kreds 13 Ulla Erlandsen heller 
ikke, at der kunne rejses stemning for blandt 
lærerne. 

»Det er ikke noget, de vil bryde sig om. 
Mange synes i øvrigt, at de har det i forve-
jen på grund af alle de møder, der ligger 
fast«, fortæller hun og forklarer, at tirsdag, 
onsdag og torsdag eftermiddag på alle 
skoler i kommunen er reserveret til team-
samarbejde for henholdsvis indskolings-, 
mellemtrins- og overbygningslærere. På 
den måde giver man i grundskemaet læ-
rerne mulighed for, at de kan placere deres 
møder, fortæller hun. Desuden slutter alle 
elevers undervisning om mandagen senest 
klokken 14. 

»Her er der så lagt op til, at man kan 
afholde møder i pædagogisk råd, pæ-

dagogiske eftermiddage eller andre 
møder, der kræver alle læreres tilste-
deværelse«, fortæller Ulla Erlandsen. 

Hun mener, at det er måden at gøre 
det på. Tvungen tilstedeværelse giver 

ingen mening for hende at se. 
»Der er behov for en høj grad af fleksibili-

tet i den måde, vores arbejde er skruet sam-
men på. I nogle perioder er der elevplaner at 
udarbejde. Det tager en herregård af tid på 
skolen. I andre perioder giver det bedre me-
ning at sidde hjemme for sig selv i ro og rette 
opgaver«, slutter Ulla Erlandsen. 
lif@dlf.org

2/3 husstande i Danmark har fjernvarme. Fjernvarme er i dag 48 % CO
2-neutral og produceres bla. på vedvarende energikilder.

bla. på vedvarende energikilder.

»Vi har lært om hvilke opvarm-

ningsformer, der er gode for  

vores miljø« ElEv i 7. klassE

Vil du sætte fjern-
varme på skemaet?

Fjernvarmeskolen.dk  

- et gratis undervisningsmateriale 

målrettet 7.-9. klasse.

Energi og forsyning fylder både på 
den globale politiske dagsorden 
og på undervisningsplanerne for  
folkeskolen. Derfor tilbydes nu et 
gratis undervisningsmateriale, der:
 

  Beskriver forskellige  
energikilder

  sætter energien i et  
miljøperspektiv

  Giver indblik i CO
2
 og  

global opvarmning

  Gør eleverne klogere på,  
hvad fjernvarme er

  Forklarer, hvordan fjernvarme 
bliver produceret

  lærer eleverne at bruge  
energien fornuftigt

  Opfylder specifikke trinmål i 
naturfagene for 7.-9. klasse

 
Materialet kan gennemgås på to 
måder: et kort forløb på 2 lektio-
ner; et tværfagligt forløb på 12-14 
lektioner. Desuden er der indlagt 
filmklip, øvelser, quiz og spil.
 

 FIF Marketing, Merkurvej 7, 6000 Kolding,  
tlf. 76308000, fif-marketing.dk

Se hele  

programmet,  

og tilmeld  

dig på  

mit.dansklf.dk

det 
digitale 
danskfag  
fokuS på udfordringer  
og muligheder

Jeg savner  
gode ideer  

til at bruge den  
interaktive  

tavle!

hvordan får jeg 
litteraturarbejde  
og digitale medier  

til at fungere  
sammen?

hvordan får  
jeg eleverne og  
mundtligheden  
involveret i min  
undervisning?

hvor langt  
er arbejdet  

med de digitale  
afgangsprøver?

Viden
inspiration
indflydelse

dialog

foreningens hus
LÆRER

DANSK

foreningens forlag
LÆRER

DANSK

distribution
BOG

DANSK

foreningen
LÆRER

DANSK

mit.dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010

Kurset afholdes tre steder i landet:
silKeborg den 25. september
odense den 27. september
KøbenhaVn den 4. oktober
Alle steder fra 9.00-17.00

pris: 
Kr. 800 for medlemmer
Kr. 1.100 for alle andre
Prisen er ekskl. moms

Gør du dig også mange overvejelser om det digitale danskfag?  
Kom og mød forfattere, mediespecialister og danskeksperter, og få 
deres bud på digitale medier i danskundervisningen.
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ny viden

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   John Villy olsen / jvo@dlf.org  /  Jesper nørby / jnb@dlf.org

Forældede og nedslidte gymnastiksale kan ændres til fantasifulde 
og farverige motoriklandskaber, hvor de gamle øvelser kan suppleres 
af parkour, motorisk udfordring og legende bevægelsesforløb. En ny 
digital udgivelse og en film viser, hvordan det kan gøres med relativt 
simple tiltag, som er udviklet af Lokale- og Anlægsfonden, DGI, P+P 
arkitekter og en række eksperter. »Udgivelsen skal ikke ses som en 
færdig opskrift, men som et forsøg på at inspirere til nytænkning af 
en idræts- og bevægelsesfacilitet, der ikke har ændret sig i mere end 
100 år«, siger Bo Vestergård Madsen, analysechef, Lokale- og An-
lægsfonden, om idékataloget »Fra gymnastiksal til motoriklandskab«.

Sådan kan  
gymnastiksalen  
laves om til et  
motoriklandskab

Læs afhandlingen »Lärares möten 
med sociala medier: applikationer 
i behov av explikationer« på www.
skoleporten.se 

Download idékataloget »Fra 
gymnastiksal til motorikland-
skab« på www.loa-fonden.dk

Se filmen om »Fra gymnastiksal 
til motoriklandskab« på dette 
link www.youtube.com

Læs mere om »Rum der 
bevæger børn« på dette link  
www.loa-fonden.dk

Forsker: 
brug sociale 
medier i under-
visningen med 
omtanke
Lærernes erfaringer med sociale medier 
er komplekse, viser en ph.d.-afhandling 
af den svenske gymnasielærer Niclas 
Ekberg. De sociale medier er nemme at 
bruge, men man bør ikke overvurdere 
nytten af dem, ej heller overdrive bru-
gen af dem, hvad enten man er lærer 
eller elev, mener Niclas Ekberg. Sociale 
medier er en resurse, som motiverer og 
stimulerer eleverne, men de kan ikke 
uden videre bruges til pædagogisk ud-
vikling og en rigere læring i skolen. De 
skal tænkes ind i en overordnet strategi 
og vision for undervisningen, pointerer 
Niclas Ekberg.

Alle Børn Cykler
arrangeres af:
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Ved Lise Frank/lif@dlf.org

Innovation, kreativitet og entreprenørskab 
er kommet på den politiske og pædagogiske 
dagsorden, fastslår det nye nummer af »KvaN 
– Tidsskrift for læreruddannelse og skole«. In-
teressen for innovation hænger sammen med 
flere forhold: et generelt ønske om at fremme 
problemorienteret, kritisk nytænkning i et al-
ment dannende perspektiv og en søgen efter 
mulige svar på, hvad vi i det danske samfund 
skal leve af i fremtiden. Artiklerne skitserer, 
hvordan man kan forstå og arbejde med inno-
vation i folkeskolen – og hvordan man allerede 
nu er godt i gang med det.

Læs mere på www.kvan.dk

Innovation  
i skolen

Dette års undervisningsmateriale lig-
ger nu til gratis download på brs.dk

Tilmeld dig kampagnekonkurrencen på 
www.terracycle.dk

Brandsikre børn bliver brandsikre 
voksne. Det er erfaringen blandt brand- 
og skolefolk, der traditionen tro i uge 
40 taler om ild og brand med danske 
skoleelever. Hvert år siden 2001 har 
Beredskabsstyrelsen og de kommunale 
redningsberedskaber i samarbejde af-
holdt brandforebyggelsesugen. I løbet 
af ugen besøger mange skoleklasser 
den lokale brandstation, hvor brandfol-
kene giver rundvisning og kommer med 
gode råd om brandforebyggelse. Sidste 
år satte omkring 850 skoler i uge 40 
brandslukning på skoleskemaet. 

Husk materiale 
om brandslukning

Har du skolemøbler  
tilovers til Østafrika? 

Byt kuglepenne med  
penge i klassekassen
Gamle tusser og penne bliver pludselig noget værd, når 
producenten af kuglepennen BIC opfordrer alle skole-
klasser til at indsende deres brugte skriveredskaber til 
miljøvirksomheden TerraCycle, som genanvender dem til 
nye, smarte produkter som eksempelvis penneholdere og 
vandkander. Foruden at modtage 20 øre per indsamlet 
pen har alle deltagere også mulighed for at vinde 4.000 
kroner. Den skole, der indsamler flest skriveredskaber 
inden den 29. juni 2012, vinder den store pengepræmie.

Guryasamo er en lille dansk organisation, der samler og 
sender brugte skolemøbler til Østafrika. Inden for det sid-
ste år er to containere med brugte møbler fra danske klas-
selokaler allerede sendt af sted. Ifølge organisationen har 
læssene hjulpet over 300 børn, der ikke havde borde og 
stole i forvejen. Hvis I er en skole på Sjælland, der har bor-
de, stole, tavler eller computere tilovers, afhenter organi-
sationen dem gerne og står også selv for den videre fragt. 

Kontakt organisationen på mail: 
daudderia@hotmail.com 

LIC Netshop
www.lic-netshop.dk

Varehuse
Herlev · Turbinevej 9 · herlev@lic.dk
Aarhus, Skejby · Jens Olsens Vej 9 · aarhus@lic.dk
www.lic.dk · Tlf. 4485 4600

* I parentes er anført den pris leverandøren anbefaler.
Tilbuddene gælder frem til 29. maj eller så længe lager haves.
(Folkeskolen 20/2012)

Mega Mussel portionsskål
35 cl
(449,-)* Flowerpot pendel 

med stofledning
Flere farver
(1.395,-)*

History mix
Sæt med 3 termokopper
(1.199,-)*

979,-
LIC pris

1.185,-
LIC pris369,-

LIC pris
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velsmagende smør!
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‘Er koen egentlig et rovdyr?’
  Simone, 4.A.

vi Byder velKommen i hele danmarK

‘Kommer mini-mælk fra små køer?’ 

Få svar på alle jeres spørgsmål, brug sanserne og få masser af ny viden. 
Læs mere og book på www.arla.dk/oplevelser. 

mælk fra små køer?’ 
mælk fra små køer?’ 
mælk fra små 

FagFolK svarer på 

alle spørgsmål

sj
o
v 

læ
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ng

‘Kommer mini-

‘Er koen 

Louise, 6.A.

vi Byder velKommen i hele danmarK

sm
ag
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å 
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t 

h
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e

FagFolK svarer på 

alle spørgsmål

‘Nu ved jeg hvor
dan

 mælken kommer

 ud af koen - men

 hvordan kommer

  den ind?’ 

    Pernille, 3.B.
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I dag er arbejdet med læsning ikke kun en sag for 
dansklæreren, og på Eggeslevmagle Skole er det 
et fokuspunkt, at alle tager del i læseundervis-
ningen. Målsætningen er, at eleverne allerede i 
løbet af 0. og 1. klasse tilegner sig hurtige og sikre 
afkodningsfærdigheder. Det er vigtigt, at vi som 
lærere har et fælles sprog til at diskutere, hvad vi 
gør, hvordan vi gør det, hvad der sker, og hvordan 
vi sammen kan tackle læseudfordringerne.

Disse udfordringer arbejder vi til daglig med 
på Eggeslevmagle Skole. Jeg er læsevejleder på 
skolen, hvor jeg dækker hele skoleforløbet. De 
seneste to skoleår har børnehaveklasseledere, 
lærere og ledelse haft fokus på at skabe en fæl-
les referenceramme for, hvordan vi udvikler ele-
vernes læseforståelse og læseglæde i alle fag og 
gennem hele skoleforløbet. 

Som læsevejleder skal jeg koordinere indsat-
sen og sørge for, at vi holder kursen mod de mål, 
vi har sat os, og jeg skal holde mig ajour med den 
nyeste faglige viden på området.

Vores teoretiske udgangspunkt for arbejdet 
med læseforståelse i fagene har vi primært 
fundet hos den norske læseforsker Ivar Bråten, 
som han beskriver det i »Læseforståelse – 
Læsning i videnssamfundet – teori og praksis«. 
Vi har sat fokus på elevernes anvendelse af 
strategier for opnåelse af læseforståelse, som 
er én af flere delkomponenter til at blive en god 
læser. 

På eggeslevmagle-skole.dk kan du finde flere 
oplysninger om vores måde at arbejde med læs-
ning på. 

Læsning – en ret med mange kokke
Men der er lang vej fra teori til praksis. Der er 
langt fra intention og beslutning til en vedvaren-
de, konkret, fælles praksis. Hvis det eneste, jeg 
som læsevejleder gør, er at dele en folder ud til 
kollegerne og så ellers blot sidder og venter på, 
at de kommer og bestiller vejledning, virker det 
lige så effektivt, som en sodavandsis virker 
kølende i helvede.

Et gammelt ord siger, at »for 
mange kokke fordærver maden«. 
Det kan der også være noget om, 
når det gælder læseundervis-
ning. Hvis vi ikke arbejder sam-
men, og hvis alle tror, at det er 
de andre, der har ansvaret. Som 
vejleder må jeg derfor gøre mig 
klart, hvem læseinteressenterne er, og 
hvordan jeg kan arbejde sammen med dem 
alle – gennem hele skoleforløbet. Det handler 
om at få de mange kokke til at arbejde sammen, 

så vi er enige om, hvad vi taler om, og hvem der 
gør hvad, hvordan, hvorfor og hvornår – ude i 
klasserne. 

Læsning skal ledes
I folkeskoleloven står der, at det er skolelede-
ren, der har ansvaret for undervisningens kva-
litet. Det gælder selvfølgelig også for læsning. 
Og forskningen viser, at udviklingsarbejder kun 
lykkes, når skolens ledelse bakker aktivt op – 
ja, sætter sig i spidsen for sagen. Ledelsen skal 
have tillid til, at læsevejlederen har den viden 
og ekspertise, det kræver at iværksætte ind-
satsen. I fagfordelingen skal ledelsen afsætte 
timer nok til, at læsevejlederen har en fornuf-
tig tidsramme at udføre arbejdet inden for, så 
lærerne for alvor kan gennemføre ændringer 
af deres læseundervisning, som gør eleverne 
til mere kompetente læsere i alle fagene. Min 
vejlederakkord svarer i indeværende skoleår til 
en halvtidsstilling, og den tid er prioriteret, fordi 
skolen virkelig tager indsatsområdet alvorligt. 

Skolens ledelse skal endvidere løbende 
støtte læsevejlederens arbejde ved 

at vise alle interessenter, at læse-
undervisningen har høj prioritet 
på skolen. 

Sådan oplever jeg heldigvis 
min hverdag på Eggeslevmagle 
Skole, og i tv-udsendelsen »Læ-

semagasinet« kan man høre sko-
lens leder, John Larsen, give udtryk 

for det samme: Det er en altafgørende 
forudsætning for, at en skole kan få suc-

ces på et indsatsområde, at ledelsen støtter 
indsatsen. 

Sådan skaber vi et fælles sprog om læsning
Ved at blive enige om begreber og definitioner har lærerne på Eggeslevmagle Skole 
skabt en vigtig forudsætning for den kollegiale samtale.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Sådan skaber vi et fælles sprog om læsning

Ivar Bråtens fire strategiformer:
➊ Hukommelsesstrategi
➋ Organiseringsstrategi
➌ Elaboreringsstrategi
➍ Overvågningsstrategi

Fire strategier for  
læseforståelseTEkST 

Lia SandFeLd  
TOVHOLDEr På  
EggESLEVMagLE SkOLES 
rESurSEcEnTEr

folkeskolen og Dk4 har 
besøgt eggeslevmagle skole.  
se udsendelsen på  
folkeskolen.dk

Denne artikel er kun et uddrag  
- hent hele artiklen som pdf:
à  folkeskolen.dk 

136669 p40-41_FS1012_lærer_til_lærer.indd   41 10/05/12   15.22



42 /  f o l k e s k o l e n  /  1 0  /  2 0 1 2

publiceret

Flere  
anmeldelser 
på nettet

På folkeskolen.dk 
finder du hver uge 
nye anmeldelser af 
materialer til under-
visningen og af litte-
ratur om pædagogik, 
didaktik og lignende.
Lige nu kan du for 
eksempel læse an-
meldelser af graphic 
novel-udgaven af 
»Drageløberen« og 
af en ny bog om og 
til undervisningsas-
sistenter. Du kan 
også læse om »Vild 
med Viden« – en 
ny serie af lette 
fagbøger til mel-
lemtrinnet. Du fin-
der anmeldelserne 
– og mange andre 
anmeldelser – på 
folkeskolen.dk/an-
meldelser.

Få anmeldel-
ser direkte i 
din mailboks

Du kan også få et 
dagligt eller ugent-
ligt nyhedsbrev 
med anmeldelser 
af materialer til dit 
fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og 
opret dig som bru-
ger. Så kan du sam-
tidig tilmelde dig 
vores mailservice.

Anmeldelserne afspejler 
anmeldernes personlige og 
faglige mening og er ikke 
udtryk for redaktionens 
holdninger.

○   Anmeldt Af: Jens Giehm mikkelsen  

En udfordring i folkeskolens idrætsundervisning 
er også at arbejde med den idrætshistoriske side 
af faget – her er to gode muligheder for at ind-
drage historiske dimensioner.

»Olympiske Lege« henvender sig i høj grad til 
indskolingen og mellemtrinnet, men er skrevet i 
»børnehøjde«, således at materialet kan læses af 
eleverne selv – dog skal de yngste grupper hjæl-
pes på vej af læreren.

Bogen indeholder en række relevante afsnit, 
der tager eleverne med på en olympisk rejse 
gennem oldtiden, OL i Athen, IOC, danske me-
daljer, politik, skandaler, doping, handicap-OL, 
vinter-OL og OL i London. Bogen er velskrevet 
og overskuelig.

»Hurtigere, højere, stærkere – om OL før og 
nu« har især relevans for folkeskolens mellemtrin 
og behandler en række væsentlige OL-fakta. Ud 
over fakta har dette materiale særlig fokus på at 
personificere den olympiske historie eksempelvis 
via historierne om Pierre de Coubertin, Jesse 
Owens og Poul Elvstrøm. Gode korte afsnit, der 
giver en forståelse for sammenhængen mellem 
personen og historien. Bogen er yderst velskre-
vet og giver en god historisk indsigt, men skal 
man i dybden, må man udvide litteraturlisten.

Bøgerne tager også fat i væsentlige og svære 
emner som doping og politik i forbindelse med 
OL, men fastholder stadig begejstringen ved den 
store idrætsbegivenhed.

Begge bøger er meget relevante i tværfagligt 
arbejde eksempelvis mellem dansk, historie og 
idræt. Bøgerne kan også bruges til idræts-
fagets teoretiske del.

Kan varmt anbefales til alle idrætslæ-
rere, der arbejder med hele faget. 

Hurtigere, højere, 
stærkere   
– om Ol før og nu
 
•   Peter Bejder, Per straarup 

søndergaard 
•  serie: Det lille fagbibliotek 
•  215 kroner 
•  48 sider 
•  Alinea 

Olympiske lege 
 
•   Bent faurby 
•   serie: De små fagbøger 
•   207,50 kroner 
•   36 sider 
•   Gyldendal 

ny digital cyklistprøve
Den traditionelle cyklistprøve får nu nye 
digitale dimensioner. Blandt andet kan 
lærerne nu zoome ind på lokalområdet 
og gennemgå lige præcis de farlige 
kryds, som deres elever møder i hver-
dagen. Eleverne kan også tage en teo-
riprøve, og de point, de får der, regnes 
automatisk sammen med pointene fra 
den praktiske prøve. Og så kan lærerne 
printe både diplomer og anbefalinger til, 
hvad eleverne skal øve sig i for at blive 
mere sikre i trafikken.

mere kristen manga
Bibelselskabet har gennem flere år ud-
givet manga-udgaver af biblen, blandt 
andet »Manga Messias« om Jesu liv og 
»Manga Metamorfose« om apostlen Pau-
lus. Nu er der så udkommet en lærervej-
ledning, der tager fat både på manga som 
genre og på indholdet. Den koster 450 
kroner og kan købes på bibelselskabet.dk

Om »Manga Metamorfose« skrev Fol-
keskolens anmelder blandt andet: »Bo-
gen er en nydelse, og eleverne på mel-
lemtrinnet og i udskolingen vil garanteret 
læse historien med stor lyst … det hele er 
formidlet i et sprog, de unge kan forstå og 
forholde sig til«.

Læs hele anmeldelsen og anmeldelsen 
af »Manga Messias« på folkeskolen.dk

»format« er udkommet 
til 5. klasse
Det grundbogsløse matematiksystem 
»Format« kan nu også benyttes af elever i 
5. klasse. Om »Format« til 4. skrev Folke-
skolens anmelder blandt andet: »Nogle vil 
hade ’Format’, og nogle vil elske ’Format’ 
for de samme ting … ’Format’ er et rigtig 
godt materiale for den lærer, der prioriterer 
projektarbejde, praktiske aktiviteter og 
inddragelse af læringsstile højt. Systemet 
lægger op til mange spændende aktivi-
teter. Et godt bud på en materialepakke 
til matematik, som inddrager mange af 
tidens pædagogiske strømninger«.

Læs hele anmeldelsen på 
folkeskolen.dk

Cyklistprøven er gratis og kan ses 
på www.sikkertrafik.dk

Til hele idrætsfaget
n  idræt, faglig læsning

ikkelsen  

En udfordring i folkeskolens idrætsundervisning 
er også at arbejde med den idrætshistoriske side 
af faget – her er to gode muligheder for at ind-
drage historiske dimensioner.

idrætsfaget

indskolingen og mellemtrinnet, men er skrevet i 
»børnehøjde«, således at materialet kan læses af 
eleverne selv – dog skal de yngste grupper hjæl-

Bogen indeholder en række relevante afsnit, 
der tager eleverne med på en olympisk rejse 
gennem oldtiden, OL i Athen, IOC, danske me-
daljer, politik, skandaler, doping, handicap-OL, 
vinter-OL og OL i London. Bogen er velskrevet 

»Hurtigere, højere, stærkere – om OL før og 
nu« har især relevans for folkeskolens mellemtrin 
og behandler en række væsentlige OL-fakta. Ud 
over fakta har dette materiale særlig fokus på at 
personificere den olympiske historie eksempelvis 
via historierne om Pierre de Coubertin, Jesse 
Owens og Poul Elvstrøm. Gode korte afsnit, der 
giver en forståelse for sammenhængen mellem 
personen og historien. Bogen er yderst velskre-
vet og giver en god historisk indsigt, men skal 
man i dybden, må man udvide litteraturlisten.

Bøgerne tager også fat i væsentlige og svære 
emner som doping og politik i forbindelse med 
OL, men fastholder stadig begejstringen ved den 

Begge bøger er meget relevante i tværfagligt 
arbejde eksempelvis mellem dansk, historie og 
idræt. Bøgerne kan også bruges til idræts-

Kan varmt anbefales til alle idrætslæ-
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Pixibog 
på den gode måde
ParkourUndervisning  
– en guide til undervisning i parkour 

 
•  Jacob mortensen, Thomas Videbæk 
•  158 sider med tilhørende hjemmeside
•   kontakt parkourundervisning.dk for pris.

ParkourUndervisning i/s 

  
 

n  idræt 

○   Anmeldt Af: kAsPer enGBerG 

Bogen her – og websitet – burde være en del af en serie, hvor alle 
sportsgrene indgik. Det ville være idrætsunderviseres pixibøger. På 
den gode måde. Bogen er redigeret med et indbydende layout, sto-
re flotte billeder og ikke for tætpakket tekst. Den er tilrettelagt, så 
den hjælper læseren fint igennem forberedelse og gennemførelse af 

et parkour-forløb i idræt. Bogens pædagogikafsnit bærer dog præg af 
ikke at være skrevet af lærere. Det er simpelthen for banalt. Men pyt, det 
råder resten af bogen bod på.

Der er et godt afsnit med idéer til lektionsopbygning, som er inddelt i 
aldersgrupper samt i inden- og udendørsøvelser. De er delt i moduler af to 
timer og 45 minutters varighed, som passer til mange skolers idrætstimer. 
Afsnittet om opvarmning er noget kort, men ellers meget inspirerende.

Bogens forcer er klart de velbeskrevne sider om teknik og redskabsba-
ner. Tekniksiderne bønfalder om at blive kopieret med deres step by step-
billedserier og QR-koder med link til videoer af øvelserne. De er oplagte at 
uddele på stationer, så eleverne selv kan scanne koderne med deres mobi-
ler og se øvelserne udført med tilhørende forklaringer. Måske ikke i så høj 
grad til de mindre elever, der ikke i samme grad har mobiler med i skole.

Bogen er bedst til novicer udi parkour. Her giver den en samlet og grun-
dig indgang til et par ugers parkour-undervisning. Hvis man har været lidt i 

gang med parkour, er der dog stadig materiale nok i bogen til yderlige-
re inspiration og friske vinkler på opstillinger. Idéen med QR-kodede 
videoer tilknyttet kopisider er tæt på genialt til de større elever.

Hvis ikke helt budgettet er til nye bøger, kunne man jo starte 
med emu.dk’s ganske velbeskrevne afsnit om parkour. Der kan man 

gratis komme lidt i gang 
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En modig mand fylder 50

»Hvis man ikke skyder 
på mål, så kan man 
ikke score«, sagde Lars 
Busk Hansen, da han i 
fjor tabte kampvalget 
om posten som næst-
formand i DLF til Dorte 
Lange. Han gik til valg 
på, at snuptagsløsnin-
ger ikke er svaret på 
DLF’s udfordringer. Den 
høje, rolige og vellidte 
mand fra det nordjyske 
tabte valget, men han 
gav Dorte Lange kamp 
til stregen. Kun 26 

korte meddelelser

stemmer skilte de to. 
Lars Busk har en lang 
fagforeningskarriere og 
har været medlem af 
DLF’s hovedstyrelse si-
den 2004. Han har væ-
ret kredsformand siden 
1998, og han har blandt 
andet stået i spidsen for 
to kredssammenlæg-
ninger. Lars Busk søger 
udfordringer. I 2009 
gennemførte han efter-
uddannelse i »Lederens 
retorik« fra Aarhus Uni-
versitet, og i efteråret 
2010 begyndte han på 
masteruddannelsen i 
»Retorik og formidling« 
samme sted.
Han har været an-
sat som lærer på den 
lille landskole Skallerup 
Skole, og to år senere 
flyttede han til den sto-
re byskole Lundergård-
skolen. Siden 1998 har 
det faglige arbejde lagt 
beslag på al hans tid.
Han er gift med Karin, 
som er selvstændig 
konsulent, og har to 
store drenge, der stadig 
bor hjemme. 

Ny journalist på  
Folkeskolen

Den 1. maj tiltrådte 
Jesper Nørby som ny 
barselsvikar for journa-
list Esben Christensen, 
der er på barsel indtil 
1. januar 2013. Jesper 
er 26 år, oprindeligt fra 
Silkeborg, og han blev 
færdig med sit journa-
liststudium ved Dan-
marks Medie- og Jour-
nalisthøjskole i Aarhus 
sidste forår.
Journaliststudiets 
praktiktid tilbragte han 
på et andet fagblad, 
nemlig pædagogernes 
»Børn&Unge« i Køben-
havn. Det var her og i 
San Francisco, hvor han 
tog et semester som 
udvekslingsstudent, at 
han for alvor fik øjnene 
op for at skrive om fag-
lighed, undervisning og 
ikke mindst børn.
Jesper indrømmer, at 
han har perfektionisti-
ske tendenser. »Især når 
det kommer til journali-
stik. Det er lidt en kliché 
at sige, at tingene skal 
være i orden, men jeg 
synes tit, folk svigter 
deres ansvar på den 
front«, siger han.
Den indstilling gælder, 
både når han langer fair 
trade-kaffe over disken 
i frivilligcaféen Retro i 
København, og når han 
spiller på den trækba-
sun, der har fulgt ham 
de sidste 14 år.

foto: stig nielsen

Privat foto

Prøv et job i udlandet

Et af de oplagte steder at søge job 
langt fra Syddanmark er i Grøn-
land, hvor kommunerne er ved 
at skulle besætte mange stillinger, 
nu hvor den grønlandske lærer-
forening Imak og de offentlige 
arbejdsgivere ikke længere er i 
konflikt med hinanden. 

Der foreligger ingen aktuel 
opgørelse, men Imak vurderede 
sidste år, at der var flere end 
hundrede ledige stillinger, som 
lærere, uddannet i Danmark, kan 
søge. De fleste er på skoler i byg-
der og i såkaldte yderdistrikter.

Det er en stor fordel at magte 
en af de tre varianter af det 
grønlandske sprog, hvis man skal 
arbejde som lærer, men hver sy-
vende ansatte i folkeskolen taler 
ikke grønlandsk, og der er plads 
til flere, da Grønlands egen lærer-
uddannelse ikke dækker behovet 
for pædagogiske medarbejdere. 

Generelt har lærere i Grønland 
stor undervisningsmæssig frihed 
med gode muligheder for at bru-
ge personlige og faglige kvalifika-
tioner. Nyansatte får betalt rejsen 
frem og tilbage samt transport af 
bohave, hvis de beholder jobbet i 
tre år. Men det er noget helt an-
det at være lærer i Grønland end 
i Danmark, så det gælder om at 
forberede sig godt og tænke situa-
tionen grundigt igennem.

Europaskoler
Der findes 14 Europaskoler, 
og der er i alt ansat 35 danske 
lærere eller skoleledere på skoler 
i Belgien, Luxembourg, England 
og Tyskland. 

Jobbene slås op af Ministeriet 
for Børn og Undervisning, og for-
udsætningen for at komme i be-
tragtning er, at du har fire-fem års 
undervisningserfaring og enten 
kan passe ind i underskolen op til 
5. klasse eller i overskolen fra 6. til 

13. klasse. Man skal også have det, 
som ministeriets embedsmænd 
kalder betydelig faglig bredde.

Som regel er en lærer ansat 
på skolen i tre perioder, der i alt 
varer ni år. Det vil sige, at man 
skal være parat til for alvor at 
rykke teltpælene op fra den dan-
ske muld. 

Sydslesvig og Island
De 47 skoler syd for den dansk-
tyske grænse er en stor arbejds-
plads for lærere fra Danmark. 
Skolerne hører under Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig, 
og der går over 5.000 elever på 
dem. Der stilles ikke særlige krav 
til lærere, der søger job. 

Der er kun få job at søge i 
Island, men de ansatte får til gen-
gæld rig lejlighed til at se en mas-
se skoler rundt omkring i Island.

De danske rejselærere på Is-
land skal have dansk og et frem-
medsprog som linjefag. De skal 
have undervisningserfaring med 
dansk fra 5. klasse og opefter og 
være fortrolige med moderne 
fremmedsprogspædagogik.

Andre steder
Der er mulighed for at arbejde 
som lærer i mange andre lande, 
men det er langtfra sikkert, at 
din uddannelse giver ret til at 
undervise. Hvis du søger et job 
i udlandet, er det derfor en god 
idé at tjekke, hvad de lokale myn-
digheder siger til dine eksamens-
papirer. Det er også en god idé 
at kontakte den lokale læreror-
ganisation for at høre nærmere 
om jobbet, om ansættelsesforhol-
dene og om mulighederne for at 
få arbejdstilladelse.

Læs flere artikler om »Job &  
karriere« på lærerjob.dk
Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

Få gode erfaringer og et par lækre linjer i CV’et, men 
forbered dig grundigt, før du rykker teltpælene op.

Job & kArrIErE

Sangbøger  
fra Fagot:
Gave 1 for 100 kr. + moms
£ 1 stk. I min klasse +
£ 1 stk. Jorden er grøn +
£ 1 stk. Byens Gader

Gave 2 for 100 kr. + moms
£ 1 stk. Kaperskuden +
£ 1 stk. Mariehønen Evigglad +
£ 1 stk. Ny i en by

CD’er med første vers af alle 
sange i sangbogen findes til alle 
sangbøgerne til 50 kr. pr. stk.

Max en gave af hver.
Pris incl. porto

Bestil på mail: 
per@fagot.dk
Husk ean-nummer - hvis ...
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 Lederstillinger 

dynamik    oplevelser kvalitet

Besøg kan aftales med viceskoleinspektør Karen Fauerby, 
tlf. 76 29 75 12 (skolen).

yderligere information fås hos chef for Undervisnings-
området Anna Marie Illum, tlf. 76 29 30 21.

Stillingen som skoleleder er ledig til besættelse snarest - 
efter aftale.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overens-
komst.

Der afholdes to samtalerunder - første runde den 8. juni 
og anden runde den 14. juni 2012.

ansøgningsfrist:
Mandag den 4. juni 2012 kl. 12.00

Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en 
PDF eller Word-fil, mrk. ”Stensballeskolen” pr. mail: 
buami@horsens.dk

skoleleder til stensballeskolen 
- din chance!
Stensballeskolen skal have ny skoleleder.

stensballeskolen og Horsens kommune tilbyder
•	 en særdeles velfungerende skole med ca. 800 elever og 

en SFO med ca. 350 børn 
•	 en skole med engagerede og positive medarbejdere, 

forældre og elever 
•	 en skole, hvor trivsel, anerkendelse, faglighed og fælles-

skab værdsættes
•	 en skole med gode fysiske rammer i et attraktivt bolig-

område tæt ved skov og strand
•	 en skole, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på 

udviklingen
•	 et godt og tæt skoleledernetværk
•	 mulighed for lederuddannelse (videreuddannelse)

nogle af dine udfordringer vil være
•	 at være en del af skolens nye ledelsesteam
•	 at motivere, støtte og skabe arbejdsglæde i dine  

omgivelser
•	 at vise klare holdninger ved åben synlighed internt og 

eksternt
•	 at vise menneskekendskab og positiv anerkendelse
•	 at være lyttende og praktisere handlekraft
•	 at uddelegere og bevare overblikket 
•	 at rumme en stor skole og stadig have blik for detaljer og 

den enkelte
•	 at sikre respekt for dine beslutninger som inspirator, 

igangsætter og leder af forandringsprocesser

Se job og personprofil på www.horsenskom.dk 

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4

8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29

www.horsenskom.dk
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Folkeskolen nummer 11 
udkommer torsdag den 31. maj

Adelgade 44 . 8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk 

Leder til Bjedstrup Skole og Børnehus

Mod til levende læring
Du er en Ildsjæl, hvis hjerte banker for levende læring 
og nærværende personaleledelse. Hos os er alt samlet 
– børnehave, skole, SFO og klub – med fælles ledelse.

Din rolle
Du skal være en samlende person og en synlig leder og 
inspirator for et kompetent team af medarbejdere,  – 
med fokus på tæt samarbejde, god kommunikation og 
fælles mål.

Du tænker strategisk og forretningsmæssigt på vegne af 
kommune, skole og børnehus. Du har en sikker hånd i 
styring af økonomien og blik for kreative løsninger inden 
for de administrative rammer i den daglige drift af skolen.

Bjedstrup Skole og Børnehus er centrum for det lokale 
idræts- og kulturliv.

Din profi l
Vi har høje faglige ambitioner og forventer derfor, at dit 
faglige fundament er på plads. Du er læreruddannet, 
har solid relevant erfaring og gerne en anerkendt 
lederuddannelse. Du har god økonomiforståelse, solid 
erfaring med brug af IT samt stærke analytiske evner.

Kan du se mulighederne?
Vi ser frem til at høre fra dig, hvis du har viljen, evnerne 
og ikke mindst lysten til at gøre en forskel. Du er meget 
velkommen til at kontakte Torben Steen på tlf. 87947332, 
hvis du har spørgsmål til stillingen eller bare gerne vil 
høre lidt mere om Bjedstrup Skole og Børnehus.

Læs mere på www.skanderborg.dk

 Bjedstrup Skole og Børnehus 

Vi indhenter straffe- og børneattest.

L ÆS MERE PÅ
W W W.HERNING.DK

Da vores nuværende pædagogiske leder har ønsket nye udfordringer, 

søger vi en ny pædagogisk leder/viceskoleleder pr. 1. august 2012.

Gjellerupskolen er en skole med 600 dejlige børn og unge. Vi har et 

godt fagligt miljø, 53 kompetente lærere, en forældrekreds, som giver 

skolen god opbakning og tre gode institutioner, at samarbejde med.

Vi ligger i en forstad til Herning. Skolen er afdelingsopdelt. Udover de 

tre afdelinger med distriktsbørn har vi en specialklasserække med 

elever fra 0. – 10. klasse. 

Skolens værdigrundlag er ”Selvværd og fællesskab”. Med det mener vi, 

at vi vægter det enkelte barns personlige udvikling og trivsel under de 

trygge rammer, som klassefællesskabet og skolens fællesskab giver.

Du kan læse hele stillingsopslaget på Herning Kommunes hjemme-

side www.herning.dk – job i kommunen – ledige job.  

Vi skal have modtaget din ansøgning elektronisk via hjemmesiden 

senest 24. maj 2012 kl. 12.00.

Pædagogisk 
leder/viceskoleleder 
til Gjellerupskolen

Vores værdier 

I Herning Kommune har vi formuleret fi re værdier, som danner grund-

lag for vores måde at arbejde på: Professionalisme – God dømmekraft – 

Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.

  Lederstillinger 
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 www.hillerod.dk

Skole i Hillerød Kommune med 660 børn og 90 ansatte skal 
have ny distriktsskoleleder. 

Er din spidskompetence ledelse? Forstår du at motivere? Er 
du en tydelig kommunikator? Brænder du tilmed for at kunne 
udvikle inkluderende pædagogiske læringsmiljøer i skolen? 
Og kan du samtidig holde fokus på faglig udvikling?

Kan du bekræfte disse udsagn, vil vi opfordre dig til at læse 
hele stillingsopslaget på www.hillerod.dk  
Ansøgningsfrist er den 7. juni 2012.

Vi søger pr. 1. august 2012 en afdelingsleder til en nyoprettet 
stilling på Kornmarkskolen, som afdelingsleder for Kompe-
tencecenter Vest (KCV), hvortil der visiteres børn med ADHD 
og autismespektrumforstyrrelser. Der er lige nu visiteret 29 
børn og ansat 19 pædagoger og lærere.

Som afdelingsleder får du ansvaret for den daglige pædagogiske 
og personalemæssige ledelse af KCV, og samtidig skal du del- 
tage i ledelsesteamets opgaver ift. den samlede skoles drift.

Du kommer til at arbejde både med almen- og specialområdet 
og særligt med henblik på inklusion. Vi lægger vægt på, at 
du har erfaring, viden og kompetencer indenfor ADHD og 
autismeområdet.

Læs hele stillingsopslaget på www.hillerod.dk  
Ansøgningsfrist er den 14. juni 2012.

DistriktsskoleleDer 
til Kornmarkskolen

AfDelingsleDer 
med specialviden til Kornmarkskolen

Landsdækkende konsulent 
Center for Døvblindhed og Høretab, Aalborg 
Konsulentfunktionen for døvblinde søger 1. september 2012 
en landsdækkende konsulent til en fast stilling med primært 
arbejdsområde på Sjælland og omkringliggende øer. 
Den opslåede stilling er i børnegruppen. 

Vi er 16 landsdækkende konsulenter på Center for Døvblindhed 
og Høretab i Aalborg, som søger en ny kollega til observation, 
udredning og vejledning af børn og voksne med funktions-
nedsættelsen døvblindhed, samt rådgivning til de pårørende 
og relevante fagpersoner. Derudover udbydes undervisning og 
kompetenceudvikling til det professionelle netværk.

Vi kan tilbyde dig en spændende fuldtidsstilling, der stiller store 
krav til dine faglige og menneskelige kvalifikationer. Vi forvent-
er, at du kan tilegne dig viden og forståelse for den specifikke 
teoretiske viden indenfor området og være i stand til at kunne 
omsætte denne teori i forhold til praksis miljøet. 

Til gengæld kan vi tilbyde udviklings- og uddannelsesmulig-
heder samt en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet i til-
rettelæggelsen af det daglige arbejde. 

Yderligere oplysninger
Afdelingsleder Kirsten Hansen, tlf. 25 46 12 61.

  job.rn.dk

Niels Bohrs Vej 30    9220 Aalborg Ø    www. job.rn.dk  

 Lederstillinger  Specialstillinger 

Læs i næste nummer af Folkeskolen:
Stauning Skole – portræt af  

en mønsterbryder
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 Specialstillinger 

Koordinator søges til 
gymnasieforberedende  
10. klasse
Først, 100 %, Puls - er omdrejningspunkt for vores identitet. Er det også 
dit omdrejningspunkt?

Så er jobbet som koordinator for vores 10. klasse måske noget for 
dig? Du får ansvaret for udvikling og koordinering af undervisning og 
eksamen af den ny gymnasieforberedende 10. klasse på Htx Vibenhus, 
København Ø. Se det fulde opslag på kts.dk under ledige stillinger. 

Om skolen
Københavns Tekniske Gymnasium består af Htx Sukkertoppen, et 
8-sporet gymnasium med 550 årselever, og Htx Vibenhus, et 4-sporet 
gymnasium med 250 årselever.

På Københavns Tekniske Gymnasium er eleven i centrum. Vi lægger 
vægt på et højt fagligt niveau, fine fysiske rammer og et godt 
arbejdsmiljø for såvel elever som medarbejdere.

Københavns Tekniske Gymnasium er en del af Københavns Tekniske 
Skole. 

0
29

8
3

Audiologopæd/ 
Speciallærer

Stærk faglig profil indenfor 
undervisning af senhjerne-
skadede søges snarest til 
Kommunikationscenter Born-
holm. 

”En god start på en ny  
begyndelse” 

Arbejdsopgaverne omfatter 
dels undersøgelse og genop-
træning på Bornholms Hospi-
tal, dels den kompenserende 
specialundervisning i form 
af ene- og holdundervisning 
(fase 3) på Kommunikations-
center Bornholm. 

Vi ønsker en kollega som:

•  Er uddannet audiologopæd, 
speciallærer eller har tilsva-
rende kvalifikationer. 

•  Har empati og evne til at 
etablere god kontakt med 
mange forskellige menne-
sker. 

•  Kan se muligheder for nye 
tiltag og udvikle fagområdet.

•  Kan optræde fleksibelt og er 
åben over for forandringer.

• Gerne nyuddannet

Se det fulde opslag på www.brk.dk. Kontakt også gerne forstan-
der Thomas Mogensen på tlf. 5692 6403 eller viceforstander 
Susanne Lundin, tlf. 5692 6404.

I forbindelse med decentralisering af specialunder
visningen i Roskilde Kommune, er PPR i færd med at 
skærpe sin indsat i arbejdet med udviklingen af den 
inkluderende skole og daginstitution. 

Vi søger derfor dygtige og fagligt velfunderede med
arbejdere. 

Se oplag for de to stillinger på Roskilde kommunes 
hjemmeside www.roskilde.dk/job

En tale-høre konsulent og 
en specialundervisningskonsulent
til PPR i Roskilde

         www.roskilde.dk/job
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Tale/hørepædagog –  barselsvikariat

Lige nu søger Furesø Kommune en ny medarbejder til området PPR og 
Forebyggelse.

Opgaverne i stillingen omfatter tale/hørepædagogisk bistand til kommunens 
skoler og daginstitutioner i tæt samarbejde med familierne og børnenes 
skole/dagtilbud. Vi har brug for dig fra den 13. august 2012.

Vi forventer, at du:
• har en uddannelse som audiologopæd eller en pædagogisk diplom-

uddannelse i specialpædagogik
• interesserer dig for at arbejde med både små børn og skolebørn
• har lyst til at se på den talepædagogiske praksis med et inkluderende 

syn
• har et understøttende og inkluderende syn på børn og familiers 

udviklingsmuligheder
• har engagement, kreativitet og fl eksibilitet i forhold til opgaveløsningen
• har lyst til at arbejde konsultativt.

Hvem er vi?
I PPR og Forebyggelse har vi vores daglige virke i dagtilbud, skoler og 
familier, hvor vi bidrager til og understøtter, at de primære personer 
omkring børn og unge med behov for særlig indsats kan løse deres 
opgave.

I de kommende år har PPR og Forebyggelse en væsentlig opgave med at 
understøtte udviklingen af den inkluderende praksis i dagtilbud og skoler. 
Vi er ambitiøse og arbejdsomme, har mange bolde i luften, har mange 
samarbejdspartnere og trives godt med smil og lethed.

Læs mere, og søg stillingen på 
furesoe.dk/job senest den 4. juni.
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  Specialstillinger    Lærerstillinger 
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3 Målsatte annoncer

Børnehaveklasseleder 
til Højelse Skole

Vi søger pr. 1. december 2002 eller snarest derefter en 
børnehaveklasseleder. Stillingen er på 25 lektioner 
ugentligt svarende til 0,9 fuldtidsstilling.

Skolen ligger i landlige omgivelser i den nordlige del af 
Køge Kommune. Skolen er et- til tosporet og har ca. 
265 elever fra 0. til 9. klasse.  
Vi søger en kollega, der er udviklingsorienteret, og som 
har lyst og evne til at skabe en god skolestart for 
børnene i et åbent samarbejde med forældre, kolleger i 
skolen og SFO.   
Børnehaveklassen har tilknyttet assistent og kommende 
klasselærer og er placeret i indskolingsafdelingen med 
spændende lokaleløsninger sammen med SFO.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
fås ved henvendelse på telefon 56 16 90 67 hos skole-
inspektør Jørgen Bo Madsen eller viceinspektør Ebbe 
Sørensen.

Ansøgningsfrist
mandag den 18. november 2002. Vi afholder ansæt-
telsessamtaler i uge 48.   
Ansøgning med relevante bilag sendes til Højelse skole, 
Baunebjergsvej 1C, 2643 Lille Skensved.

www.koegekom.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen 
mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.
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Webadresse spærres så den 
holder bredde med Køge 
Kommune navnetræk.

Top- og bundbjælke er Køgeblå og bunden under teksten 
hvid. Køge Kommune navnetræk, byvåben og stregen 
imellem er hvid. Tekst er sort og streger i tekstfeltet er 
sorte. Sorte streger er 0,5 pkt og hvide 0,7 pkt. 

Al tekst skal spærres (luftes).
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6

Verdana fed 7,5 pkt.6

Fig. 2
Annonce i farve. Bredde 86 mm.
Vist med mål- og tekstangivelse.

På Kirstinedalsskolen i Køge Kommune er en lærerstilling på 
fuld tid ledig pr. 1.2.2012 eller snarest derefter. 

Vi prioriterer ansøger med musik som liniefag højt og gerne 
i kombination med fag som natur/teknik, matematik, sløjd, 
dansk og engelsk. Der er klasselærerfunktion tilknyttet til 
stillingen.

Kirstinedalsskolen er en folkeskole med ca. 630 elever og 
klasser fra 0.-9. klassetrin, en SFO og en ungdomsklub. Du 
vil møde en skole i udvikling, med engagerede kollegaer, og 
hvor vi arbejder på at udvikle teamsamarbejde bl.a. gen-
nem tilknytning til klasse-, årgangs- og fagteam.

Som vores nye kollega forventer vi, at du
•  Har lyst til at være med til at udvikle vores skole både 

fagligt og pædagogisk
•  Indgår konstruktivt og engageret i det kollegiale fællesskab
•  Har erfaring med undervisning i indskolingen og mellem-

trinnet

Du kan læse mere om Kirstinedalsskolen på: www.kirstine.dk.

Du er velkommen til at kontakte pædagogisk administrativ 
afdelingsleder Hanne Rathje Andersen på telefon 56676872 
eller skoleleder Mai-Britt Herløv Petersen på telefon 
56676873 for at høre nærmere om stillingen.

Ansøgningsfrist 
torsdag den 12. januar kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag den 24.1.2012 
efter kl. 17.00.

Ansøgning sendes til Kirstinedalsskolen på mail:  
kirstinedalsskolen@koege.dk 

Info: Kirstinedalsskolen, Skolevej 1, 4600  Køge,  
tlf.: 56676869, www.kirstine.dk 

Lærer til Kirstinedalsskolen
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Lærere til Kirstinedalsskolen

På Kirstinedalsskolen i Køge Kommune vil et antal lærerstil-
linger på fuld tid samt tre barselsvikariater på hhv. 1 og ½ år 
være ledige pr. 1.8.2012 eller snarest derefter. 

Vi søger bredt læreruddannede lærere med liniefag i en række 
skolefag: fysik, biologi, musik, drengeidræt, matematik, natur/
teknik, kristendomskundskab, dansk og engelsk. Der vil være 
er klasselærerfunktion tilknyttet til flere af stillingerne.

Fra næste skoleår opretter vi et nyt læringscenter. Vi søger der-
for også en lærer med skolebibliotekaruddannelse og lyst til at 
være med i processen med etablering af det nye læringscenter.

Kirstinedalsskolen er en folkeskole med ca. 630 elever og klas-
ser fra 0.-9. klassetrin, en SFO og en ungdomsklub. Du vil 
møde en skole i udvikling, med engagerede kollegaer, og hvor 
vi arbejder på at udvikle teamsamarbejde bl.a. gennem tilknyt-
ning til klasse-, årgangs- og fagteam.

Som vores nye kollega forventer vi, at du:
•  Har lyst til at være med til at udvikle vores skole både fagligt  

og pædagogisk
•  Indgår konstruktivt og engageret i det kollegiale fællesskab
• Har erfaring med undervisning i folkeskolen
• Er læreruddannet

Du kan læse mere om Kirstinedalsskolen på: www.kirstine.dk

Du er velkommen til at kontakte skolen på telefon 56676869  
for at høre nærmere om stillingerne og bede om at tale med  
en af vores pædagogisk administrative afdelingsledere Hanne 
Rathje Andersen og Tommy Brun Larsen eller skoleleder  
Mai-Britt Herløv Petersen.

Ansøgningsfrist: mandag den 21.5.12 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 22 og 23

Ansøgning med bilag sendes til Kirstinedalsskolen på mail:  
kirstinedalsskolen@koege.dk 

Info: Kirstinedalsskolen, Skolevej 1, 4600  Køge,  
tlf.: 56676869, www.kirstine.dk 

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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Brænder du for dansk som andetsprog og inkluderende pædagogik?
Kan du sætte gang i metodeudvikling og skubbe til læreres læring?

Til velfungerende pædagogisk udviklingsteam søges

1 projektmedarbejder med tiltrædelse 1. august 2012 eller snarest derefter

2 projektmedarbejdere pr. 1. oktober med primært virke på Tech College - under forudsætning af tildeling af ansøgte  
midler til projektudvidelse.

Projekt Uddannelsesløft er et igangværende 5-årigt udviklingsprojekt, der har som mål at styrke uddannelsen af tosprogede 
elever ved at udvikle undervisningen af alle elever. Projektet involverer 21 uddannelsesinstitutioner (grundskoler, gymnasier, 
erhvervsuddannelser og UU) i Aalborg. 

Omdrejningspunktet i projektet er kompetenceudvikling gennem uddannelsesforløb og studiekredse for lærere og vejledere 
kombineret med metodeudvikling i den daglige undervisningspraksis - med fokus på den sproglige dimension i fagundervisnin-
gen og udvikling af en inkluderende pædagogik. 

Du kan læse mere om projektet på www.uddannelsesloeft.dk

Opgaver

I samarbejde med de øvrige pædagogiske projektmedarbej-
dere, akademisk projektmedarbejder og projektleder skal du

•  Fungere som igangsætter, tovholder, supervisor og spar-
ringspartner for faglærere og vejledere på de involverede 
uddannelsesinstitutioner

•  Sikre udvikling af nye metoder og materialer samt systema-
tisering og formidling af disse i projektets vidensbank

•  Fungere som tovholder for studiegrupper og medvirke som 
oplægsholder i det fælles uddannelsesforløb

•  Medvirke ved afdækning af elevkompetencer og den løbende 
evaluering 

•  Formidle viden og erfaringer fra projektet og fagområdet 
gennem oplæg m.v.

Løn og ansættelsesvilkår
Projektansættelse for 2 år. Løn efter gældende overenskomst + individuelle tillæg.

Ansøgning 
Ansøgning med relevante bilag stiles til Aalborg Ungdomsskole og sendes til projektleder Helle Tobiassen,  
Ungdomsskolen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, så vi har den i hænde senest fredag den 8. juni kl. 12.

Yderligere oplysninger 

fås ved henvendelse til projektleder Helle Tobiassen på tlf. 99 82 42 62 eller mail ht-kultur@aalborg.dk. 

Vi forventer at du 

•  Har høj faglighed indenfor dansk som andetsprog i fagunder-
visningen og interkulturel pædagogik

•  Er uddannet lærer, cand.mag. eller lignende, gerne med 
diplomuddannelse eller anden videreuddannelse indenfor 
dansk som andetsprog. 

•  Har undervisningserfaring fra folkeskole, gymnasium,  
erhvervsuddannelse eller professionsuddannelserne

•  Har personlige kompetencer til at initiere, støtte og lede  
professionelles læreprocesser

•  Trives med udfordringer, en omskiftelig hverdag, med- og 
modspil fra andre professionelle og sparring i et tæt sam-
arbejdende team

Aalborg Ungdomsskole søger  
Projektmedarbejdere til ”Projekt Uddannelsesløft”

Opgaver

I samarbejde med de øvrige pædagogiske projektmedarbej-
dere, akademisk projektmedarbejder og projektleder skal du

•  Fungere som igangsætter, tovholder, supervisor og spar-
ringspartner for faglærere og vejledere på de involverede 
uddannelsesinstitutioner

•  Sikre udvikling af nye metoder og materialer samt systema-
tisering og formidling af disse i projektets vidensbank

•  Fungere som tovholder for studiegrupper og medvirke som 
oplægsholder i det fælles uddannelsesforløb

•  Medvirke ved afdækning af elevkompetencer og den løbende 
evaluering 

•  Formidle viden og erfaringer fra projektet og fagområdet 
gennem oplæg m.v.

Vi forventer at du 

•  Har høj faglighed indenfor dansk som andetsprog i fagunder-
visningen og interkulturel pædagogik

•  Er uddannet lærer, cand.mag. eller lignende, gerne med 
diplomuddannelse eller anden videreuddannelse indenfor 
dansk som andetsprog. 

•  Har undervisningserfaring fra folkeskole, gymnasium,  
erhvervsuddannelse eller professionsuddannelserne

•  Har personlige kompetencer til at initiere, støtte og lede  
professionelles læreprocesser

•  Trives med udfordringer, en omskiftelig hverdag, med- og 
modspil fra andre professionelle og sparring i et tæt sam-
arbejdende team

 Specialstillinger 
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 Lærerstillinger 

Se hele annoncen på www.kalundborg.dk

Skolen på Herredsåsen søger 2 lærere og en læsevejleder/
dansklærer
 
Arbejdsområde
Skolen på Herredsåsen er en 3-5-sporet skole, som også omfatter 
Kalundborg 10. klassecenter. Skolen, der blev indviet i 2001, har ca. 
860 elever i skoleåret 2011-12. Skolen på Herredsåsen er én skole, 
der konsekvent er organiseret efter den faseopdelte skole med en 
meget høj grad af delegering pædagogisk og økonomisk.
 
Vi vægter trivsel og udvikling højt, og vi vil gerne kendes på, at være 
en god og fleksibel skole, der bygger på samarbejde, åbenhed og 
helhed.
 
Vi kan tilbyde:
Vi søger pr. 1. august lærere der kan dække følgende fag:
Læsevejleder med dansk og klasselærerfunktion. Lærere til at dække 
nogle af følgende fag: dansk, klasselærer, matematik, fysik/kemi og 
fransk.
Lærere med andre fagkombinationer er velkomne til at søge de ledige 
stillinger.
 
Vi forventer:
For os er det vigtigt, at ansøgerne vil kunne bakke op om skolens 
værdigrundlag, vision og mål samt være indstillet på at indgå i et tæt 
teamsamarbejde.
 
Løn- ogansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse til:
Skoleleder Per Kensø på: per.kenso@kalundborg.dk eller på tlf.: 
29681544 eller viceskoleleder Bente Petersen på:
bente.petersen@kalundborg.dk.
 
Læs om os på www.herredsaasen.dk & k10c.skoleintra.dk.
 
Ansøgere er meget velkomne til at kontakte os inden ansøgningsfri-
stens udløb og aftale besøg på skolen.
 
Ansøgning
Skriftlig ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere 
beskæftigelse sendes til:
Skolen på Herredsåsen, Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg
 
Ansøgningsfrist: d. 1. juni 2011, kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt primo juni.
 
Indsendte bilag returneres kun efter særlig aftale.
Kalundborg Kommune ønsker en mangfoldig sammen-sætning af 
medarbejdere og opfordrer derfor alle uanset køn og etnisk baggrund 
til at søge.
I Kalundborg Kommune kræves straffeattest/børneattest.

Lærere søges
Skolen på Herredsåsen

dynamik oplevelser kvalitet

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4

8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29

www.horsenskom.dk

vil du udvikle dig som lærer 
sammen med os?
Vi ønsker at ansætte og udvikle lærere med høje ambi-
tioner og professionel tilgang til undervisningsopgaven. 

Børn og Unge koordinerer ansøgningerne til de ledige 
lærerstillinger for alle skolerne. Oplysninger om ansøg-
ningsproceduren finder du på www.horsens.dk

Ansøgningsfrist:
Der er ansøgningsfrist mandag den 21. maj 2012

læs den komplette jobbeskrivelse på  
www.horsens.dk/job

BRØNDBY KOMMUNE 

4 LÆRERE OG 4 PÆDAGOGER TIL NYT 
SKOLE- OG BEHANDLINGSTILBUD

Strandhuset er et skole- og behandlingstilbud for børn 
og unge i alderen 6-15 år, som af forskellige årsager ikke 
kan inkluderes i folkeskolen. 

Strandhuset rummer 20 elever og personalegruppen 
består af 1 overordnet organisationsleder, 1 afdelings-
leder, 4 lærere, 4 pædagoger og 2 pædagogmedhjæl-
pere. Desuden er der tilknyttet 1 sekretær, 1 pedel og 1 
psykolog.
 
Yderligere oplysninger
Kontakt de overordnede ledere Allan Grandahl på telefon 
40 25 39 10 eller Jens Ansbjerg på telefon 21 69 59 30  

Ansøgningsfrist fredag den 25. maj 2012   
 
Søg stillingen på www.brondby.dk/job
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jobannoncer
       fra lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Stillinger ved andre institutioner 

Danfoss Universe søger en Formidler
Er du en person der ”brænder” for naturvidenskab og trives du i et spændende og energi-
fyldt arbejdsmiljø, så er du måske vores nye formidler? 

Danfoss Universe er en oplevelsespark, hvor børn og voksne leger sig til viden om  
naturvidenskaben. Her kan hele familien blive klogere på naturens kræfter, videnskabens 
forunderlige verden og den teknologi, der gør hverdagen sjovere. Som ansat i Danfoss 
Universe er vores fornemmeste opgave at begejstre alle de gæster, som besøger Parken. 
Nogle af opgaverne er blandt andet:

• ansvar for planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb for skoleelever
•  planlægge og gennemføre Science Camps i sommerferien samt InnovationCamp i 

efterårsferien
•  indgå i udviklingen af bestående og nye undervisningsforløb samt Science og  

InnovationCamp

Du er uddannet lærer og har fysik/kemi og/eller natur/teknik som linjefag, du har det 
som en selvfølge at indtænke flere intelligenser og læringsstile i din undervisning og du 
kan tænke ”ud af boksen” for at finde måder at formidle naturvidenskab på.

Vi tilbyder
Et spændende og udfordrende job, hvor du vil blive en del af et team der har stor fokus på 
at levere den gode oplevelse. Danfoss Universe er også en livlig og 
humørfyldt arbejdsplads, hvor hver dag byder på faglige og 
personlige udfordringer og masser af oplevelser.

Ansættelsesperiode
Stillingen er på 37 timer og ledig fra den 1. august 2012. 

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 25. maj 2012. Ansøgning 
sendes til e-mail: job@danfossuniverse.com mrk.  
Formidler. CV vedlægges. 

Nyboder Skole, københavns kommune

Engageret skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 16/05/12

Net-nr. 9100

aars Skole, Vesthimmerland kommune

Pædagogisk leder

§ ansøgningsfristen er den 21/05/12

Net-nr. 9165

rårup Skole, Hedensted kommune

Skoleleder til rårup Skole

§ ansøgningsfristen er den 29/05/12

Net-nr. 9098

Sortebakkeskolen, rebild kommune

Skoleleder til Sortebakkeskolen i Nørager

§ ansøgningsfristen er den 28/05/12

Net-nr. 9147

Skt. knuds Skole, aarhus kommune

Viceskoleleder

§ ansøgningsfristen er den 20/05/12

Net-nr. 9119

Sorø kommune

Talepædagog

§ ansøgningsfristen er den 20/05/12

Net-nr. 9101

bakkeskolen, Skanderborg kommune

 Musiklærer/humanist  

§ ansøgningsfristen er den 21/05/12

Net-nr. 9113
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

PPr Silkeborg kommunale Skolevæsen, Silkeborg kommune

rådgivnings- og vejledningslærer/pædagog

§ ansøgningsfristen er den 22/05/12

Net-nr. 9148

VIa University College, aarhus kommune

Adjunkt/lektor i engelsk

§ ansøgningsfristen er den 24/05/12

Net-nr. 9114

forberedelsesskolen, randers kommune

Lærer med erfaring

§ ansøgningsfristen er den 21/05/12

Net-nr. 9163

Skanderborg Ungdomsskole, Skanderborg kommune

Lærer til 10. klasse i ungdomscenter

§ ansøgningsfristen er den 24/05/12

Net-nr. 9154

korinth efterskole – Spejderskolen, faaborg-Midtfyn kommune

Lærer til adventure & friluftsliv

§ ansøgningsfristen er den 23/05/12

Net-nr. 9131

Søndermarkskolen, randers kommune

To lærere til specialklasser

§ ansøgningsfristen er den 22/05/12

Net-nr. 9164

leGo System a/S, billund kommune

Training Content Developer & Master Trainer

§ ansøgningsfristen er den 26/05/12

Net-nr. 9142

Stenløse Privatskole, egedal kommune

2 lærere til Stenløse Privatskole

§ ansøgningsfristen er den 21/05/12

Net-nr. 9157

det 10. element, albertslund kommune

Tre lærere

§ ansøgningsfristen er den 25/05/12

Net-nr. 9167

endrupskolen, fredensborg kommune

Lærer til specialklasserækken

§ ansøgningsfristen er den 16/05/12

Net-nr. 9166

Herstedøster Skole, albertslund kommune

Lærere til indskoling/mellemtrin/gruppeordning

§ ansøgningsfristen er den 18/05/12

Net-nr. 9156

landsgrav friskole, Slagelse kommune

Landsgrav Friskole søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 21/05/12

Net-nr. 9169

Skolen ved Skoven, Hillerød kommune

Lærer til Skolen ved Skoven

§ ansøgningsfristen er den 24/05/12

Net-nr. 9159

lyngby friskole, lyngby-Taarbæk kommune

Lærerstilling på Lyngby Friskole

§ ansøgningsfristen er den 16/05/12

Net-nr. 9168

Søndre Skole, køge kommune

To lærere til Søndre Skole

§ ansøgningsfristen er den 20/05/12

Net-nr. 9155

kalundborg friskole, kalundborg kommune

Lærer på kalundborg Friskole

§ ansøgningsfristen er den 21/05/12

Net-nr. 9162

lyngå Menighedsråd, favrskov kommune

2 organister 

§ ansøgningsfristen er den 13/06/12

Net-nr. 9152
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Sommerhus 
Sydlangeland
60 m2/4 pers.Tæt 
på Bælt og golf-
bane. køkken/stue 
m. opvaskem.,køle/
fryseskab,tv. Badev. m. 
gulvv.2 soverum. 1800...
Telefon: 75943092/21610699

Ristinge på Langeland
Hyggelig bjælkehytte på 
70 m2 beliggende på stor 
naturgrund med bålplads 
tæt ved en af vores bed-
ste badestrande. ...
Telefon: 62231430

Hyggelig lejlighed m 
altan på Nørrebro
Hyggelig 1-værelses lej-
lighed m spisekøkken og 
altan i et af nørrebros 
mest spændende kvarte-
rer, ved Assistens ki...
Telefon: 26653084

Sommer i norge 
på fulufjellet
Hytte med daludsigt, 6 
pers. 70M2. 1 km. fra 
nationalpark. Moderne 
bekvemmeligheder.50 
M2 delvis overdækket 
terra...
Telefon: 65981878  20921878

Lejlighed i København
Dejlig 2 værelses lejlig-
hed i roligt kvarter udlejes 
i juli (uge 27-30). lejlig-
heden ligger 5 minutters 
gang fra ...
Telefon: 30709024

Stort feriehus i småland
fantastisk hus udlejes i 
ferier, weekends mm. se 
facebook: linneryd Hus. 
Især velegnet til større 
grupper. smukt ...
Telefon: 28704209 & 
28704299

Forældrekøb 2200 N
2 værelses lejlighed til 
salg pr. 1. sept. (evt. 1. 
aug). 1.250.000 kr. incl. 
købsomkostninger. ben-
ti@mail.dk
Telefon: 44483292

Dejligt sommerhus 
ved Lillebælt
Hyggeligt nyere lyst som-
merhus med havudsigt 
ved Ørby strand, 50 m til 
børnevenlig strand. Udle-
jes fra uge 23 til...
Telefon: 38334282

Skønt Familiehus 
Udlejes i Kbh.
156 km2, 3 værelser, stor 
fjernsynsstue, dejlig stort 
køkken-alrum med ud-
gang til 30 km2 træter-
rasse, grill, lege...
Telefon: 41420924

Sommerferie i Århus?
Velholdt, rummeligt par-
celhus på stille villavej 
med dejlig, lukket have 
udlejes i uge 27 og 28 til 
4 personer. A...
Telefon: 86 21 18 21

ØSTRIG Festspil og Opera
salzburg eller Verona Ita-
lien. Max 3 personer. lej-
lighed. sauna svømme-
bad Restauranter Tourist-
bureau. leje/uge eU...
Telefon: 38280583 
www.solellersne.dk

Skøn ferielejlighed 
i København
skøn lys 4 vær. lejlighed 
på 3 sal, i hyggelig gåga-
de på nørrebro, udlejes i 
uge 27 og 28. Der er spi-
sekøkken med...
Telefon: 28213842

Dejligt rækkehus 
med gårdhave
- udlejes i Gladsaxe, 
Mørkhøj fra d. 30/6 til d. 
14/7, på ugebasis eller 
samlet. samt d. 1/8 til d. 
8/8. Plads t...
Telefon: 20652005

12 pers. feriehus v/
Vadehavet tæt på 
diget, Ribe og Mandø.
skøn stråtækt langhus 
med masser af plads og 
stor grund med bålplads 
beliggende midt i natio-
nalparken. Hurtigt ...
Telefon: 75159482 - 
60199482 - 40811133 
www.rahede.mono.net

Haveforeningshus 
i København
Det hyggeligste helårshus 
i haveforeningen Basti-
ansminde udlejes. Huset 
har tre soveværelser og en 
dejlig have. D...
Telefon: 21846939

Sommer i Svendborg
140 m2 villa i gåafstand 
til centrum, strand, svøm-
meland udlejes i uge 28, 
29 og 30. 6 sovepladser, 
opvaskemask...
Telefon: 20688151

Byhus ved Gåsetårnet
Byhus (130m2, 
gårdhave, 4-6 senge, 
gode faciliteter, 
røgfrit, ingen husdyr)
udlejes i ferier 3200 
kr ellers efter aftale...
Telefon: 25572497

Bondegårdsferie 
på Vestfyn.
ferielejlighed til 4/5 pers. 
på meget velholdt 4-læn-
get stråtægt bondegård 
udlejes i sommerferien. 
Have velegnet ...
Telefon: 64715516 
www.kastanjegaarden.dk

Billig ferielejlighed 
med altan
Rigtig fin 2 vær i den fe-
de del af nørrebro. 2 min 
gang fra nørrebros rund-
del, hvor I finder mange 
indkøbsmulighe...
Telefon: 60258675

Nykøbing Sjælland/
Rørvig området
Ældre sommerhus udle-
jes. Huset ligger for en-
den af lukket vej på stor 
naturgrund. Det er et lille 
hyggeligt og fu...
Telefon: 25311139

Charmerende byhus 
i Gualchos
lille charmerende byhus, 
placeret meget centralt i 
byen Gualchos.Perfekt til 
2 personer men mulighed 
for 4 sovepl...
Telefon: 21754774 
www.lejeafhusigualchos.
blogspot.com/ 

Budapest 2012
luksuslejlighed i Buda-
pest. 85 kvm med udsigt 
over Donau. Tæt på metro 
og centrum. 5 soveplad-
ser og fuldt udsty...
Telefon: 29641618

Sommerhus ved 
Ajstrup strand 
Hold jeres sommerferie i 
vores familiesommerhus 
kun få meter fra stranden. 
fra stranden, der er med 
blå flag, ka...
Telefon: 26290069

Berlin City til superpriser
nyrenoveret, stilfuldt ind-
rettet lejlighed med fan-
tastisk beliggenhed og 
udsigt (5. sal) ved Ro-
senthaler Platz i ...
Telefon: 98911425 
www.berlinferie.org 

Ferielejlighed i 
København
På Østerbro udlejes stor 
og lys lejlighed i ugerne 
28 – 30. er beliggende 
tæt ved fælledparken og 
søerne med gode...
Telefon: 40931346

Dejlig sommerferiebolig 
på Østerbro Kbh
lys og dejlig 4 værelses 
herskabslejlighed på 110 
km2 udlejes på Østerbro 
i uge 27,28,29,30,31,32 
fra lør-lør. Me...
Telefon: 61773042

Europas hippeste by. 
Ferielejlighed i Berlin.
forår og sommer i Ber-
lin er forrygende. Tag ned 
og oplev verdensbyen når 
den tager sig allerbedst 
ud. lejligheden...
Telefon: 60743422 
www.10247berlin.dk

Ferie Frb/Kbh penthouse
lækker lys Penthouse lej-
lighed udlejes i uge 28 og 
August. Vi har en lækker 
lys lejlighed på frederiks-
berg - ...
Telefon: 29433914

Lejlighed til leje i Vanløse
lys, rummelig og velholdt 
etværelses lejlighed med 
s/ø vendt altan ud til rolig 
villavej er ledig fra 19.maj. 
Bad...
Telefon: 26703031

Sommerhus Bakkebølle, 
Vordingborg
Dejligt træsommerhus 
på 80 m2, beliggende 
ca.300 m fra strand i 
naturskønne omgivel-
ser. stor sydvendt ter-
rasse. H...
Telefon: 50934016

Sommerferie i 
Sydfrankrig
Vores renoverede sten-
hus ligger i en sydfransk 
landsby, hvor der er alle 
fornødenheder. God plads 
til 4 personer....
Telefon: 97371788 
www.11ruebasse.dk

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

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

bazar
       Ikke-koMMerCIelle aNNoNCer 

fra dlf-MedleMMer

Sommerhus i Louns/v. 
Limfjorden
sommerhus i skønne om-
givelser med stor have, 
ca.  500m til strand. Tæt 
på Rønbjerg feriecenter, 
Golfbane 2 km, Hv...
Telefon: 20200630

Bornholm
Vores dejlige sommerhu-
se på Balka og sømarken 
er ledige i de billige uger 
26 og 27. Det er velholdte 
huse med all...
Telefon: 56956044 
www.balkaferie.dk

Svendborg ved strand
Arkitekttegnet villa i ud-
kanten af svendborg med 
anneks og plads til 6 per-
soner lejes ud i uge 28 og 
29. 200 m. t...
Telefon: 51220108

Sommerhus Ålbæk 
v/Skagen 
særd.veludst.kalmarhus, 
ca 350 m til sandstrand.
Max 5 pers + evt. lille 
hund. stor stue m/køk-
ken, 3 vær, badevær....
Telefon: 98425640-61795640

SKØN FJORDUDSIGT 
TIL MORS
Velholdt lyst sommerhus 
nær Glyngøre, 100 m2, 1. 
række, pragfuld fjordud-
sigt, 6 sovepladser, 2 so-
veværelser, 1 kø...
Telefon: 26358655 
www.janmaxen.dk

Sommerhus i 
Dronningmølle - nær 
Gilleleje og Hornbæk
sommerhuset er sort 
med nylagt tagpap. Huset 
er på 64m2 og består af 
stue/køkken og 3 værel-
ser. Der er 8 sengepla...
Telefon: 61303092

Sommer i København
Midt imellem Tivoli og 
Zoo på Vesterbrogade 
udlejer vi vores dejlige 
herskabslejlighed i uge 
28,29,30,31 (lør-lør...
Telefon: 60662667
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Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Berlin  fra kr.  746
Cesky Raj   fra kr.  1.620
Prag   fra kr.  1.221
London  fra kr. 1.708

Krakow   fra kr.   1.271
Warszawa   fra kr.   1.312
Budapest   fra kr.   1.398

Kontakt os: www.vm-rejser.dk 36 98 19 39 & 75 16 42 15

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Skolerejser Budapest
egen bus 6 dage /3 nætter 
i flersengsværelse på hostel

Top 3 studiebesøg: 
•	Skole-	og	institutionsbesøg	
•	Virksomhedsbesøg	på	f.eks.
	 Grundfos	eller	Coloplast
•	Foredrag	om	sigøjnere

1.490,-
 pr. person

fra kr.
superpris

FLY 2125,-
5 dg/4 nt

Kontakt Helle 
på tlf: 46 91 02 49
hebe@team-benns.com

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.com

Skolerejser
med fagligt indhold
Se de mange rejsemål og priser på

kilroygroups.comMols Bjerge
Hus 52 m2, 2+2 senge, 

1.800-2.600 kr. pr. uge alt inkl.

www.toppen-mols.dk
mobil 26 53 27 56

rubrikannoncer

Svaneke hus med 
havudsigt.
et af Bornholms bedst 
beliggende sommerhu-
se udlejes. Huset er fra 
2004 med panoramaud-
sigt over ...
Telefon: 75773402

Forældrekøb - Århus C
Moderniseret og charme-
rende andelsbolig på ca. 
40 m2 i Århus C til salg 
1. aug. Info: http://www.
vidaa-kano.dk/e...
Telefon: 23304250 
www.vidaa-kano.dk/eck35.pdf

Lille byhus i Ebeltoft
lille byhus tæt på hav-
nen, glasmuseet, Det 
gamle rådhus og gåga-
den, udlejes.lukket have, 
4-5 sovepladser, vaske-..
Telefon: 50313148 - 
50234002

Hyggeligt  hus  i 
Klitmøller
Dejligt hus på 120kvm 
udlejes. 2 stuer,heraf den 
ene med ekstra senge-
pladser.3 soverum. Dejlig 
gårdhave og have...
Telefon: 98213374

Danmarks skønneste 
ø - FUR
sommerhus til 4 perso-
ner. Uge 28-31 kr. 3100/
uge + el. Øvrige uger fra 
kr. 2200-2600/uge + el. 
300 m til badestra...
Telefon: 64422305 / 
51491524

Billig sommerferie 
i København
storbyferie i hyggelig 2 
værelses lejlighed.Tæt 
på centrum, nær søerne 
(nørrebro). Udlejes i uge 
27, 28, 29, 30, ...
Telefon: 61684377

Charmerende gammel 
svensk villa.
fritliggende i landsby i 
nØ skåne.Indflytnings-
klart m 5 rum køk og bad. 
kan anvendes som hel-
årsbolig.stort udhus ...
Telefon: 21914712

Lohals direkte til vand
Hyggelig lille  lejlighed 
med terrasse direkte til 
havn og strand udlejes. 
fuldt indrettet til 4pers. 
Pr. uge 2...
Telefon: 25769792

København City
lejl. på 80 m2 i Adel-
gade mellem kgs. nytorv 
og kongens Have udlejes 
i PInsen for 1200,- og 
WeekenDs for 800,- (...
Telefon: 40813118

Fjordudsigt Brunsnæs 
(Sdr. Jyl.)
Ved flensborg fjord udle-
jes sommerhus, 65 kvm. 
Indretning: 2 vær. hhv. 2 
og 4 køjer, stue, m/bræn-
deovn, TV/DVD, k...
Telefon: 24849297 /  
75422797

Bornholm - sommerhus
I Rønne udlejes hyggeligt, 
ældre sommerhus med 2 
soveværelser. Meget tæt 
på stranden og naturom-
rådet Galløkken. 2...
Telefon: 27716446

Ferielejlighed Kbh/
Vesterbro
skøn 3 vr. 86 m2 lej-
lighed i rolige omgivel-
ser m. 2 soveværelser 
(dobbelt+enkelt seng) 
sydvendt altan,opvaske-
vas...
Telefon: 26198688

Sommerferie i 
København i ugerne 
27, 28 og 31 
stor moderne 80 kvm 
2-værelses lejlighed med 
terrasse udlejes. nabo til 
frbg Have, metro, Zoo, 
cafeer. stort sove...
Telefon: 23957075

Billig Lejlighed
Billing lys lejlighed på 
nørrebro udlejes i ugerne 
25, 26 ,27, 28, 29, 30, 
31 og 32. lejligheden er 
1-værelses på 52...
Telefon: 61669493

Lejlighed søges i Århus
Vi søger en lejlighed til 
vores 2 fantastiske børn 
fra samsø, som nu skal 
uddanne sig i Århus. 3 - 4 
værelser. H...
Telefon: 42452385

Skøn, lys lej. på Nørrebro
124 km2, 1 sovevær, 2 
små børneværelser, stue 
og stort køk/alrum, grøn 
børnevenlig gård m/lege-
pl. og grill mm, hy...
Telefon: 21928882

Lønstrup
Dejligt,veludstyret hvidt 
træhus på 70 km´, kun 
100 m til havet ledig i 
juni,august og septem-
ber.2 store træterra...
Telefon: 50922555

BORNHOLM
Hyggelig rummelig fe-
riebolig i landlige omgi-
velser udlejes i ugerne 
30,31,32.Pris 2900 pr. 
uge. Dejlig sommerhu...
Telefon: 21753759

Familiehus ved Øresund
et 130 m2 to-etages 
rækkehus i nivå ved Øre-
sund, nord for køben-
havn, udlejes i ugerne 
27,28,29,30 & 31. Med 
3 vær...
Telefon: 72164276

Flot udsigt over 
Flensborg Fjord.
Brunsnæs, Broagerland. 
Højtliggende sommerhus 
i træ, 50 kvm. overdæk-
ket terrasse. To værelser 
med 2 og 3 soveplad...
Telefon: 74449230

Børnefamilie ferie 
på Langeland
feriebolig udlejes til fam. 
med 2-3 børn i det bør-
nevenlige Dageløkke fe-
rie center. Børn og voksne 
kan slappe af ...
Telefon: 24675585 
nordlangeland.lejes.nu

Sommerhus på Sjælland 
udlejes billigt
et velindrettet fritids-
hus på 66 m2 på lukket 
grund, i skønne omgivel-
ser: skov, søer, afmærkede 
vandrestier, 500 ...
Telefon: 97321347

Hyggeligt hus med 
dejlig have på Amager
110 m2 charmerende og 
dejligt hus med 4 sove-
pladser og flere mulighe-
der for opredning i værel-
se/stue. Beliggende ...
Telefon: 20442132

Udsigt over Det 
sydfynske Øhav
Helårshus beliggende i 
fjellebroen imellem få-
borg og svendborg udle-
jes som sommerhus. Hu-
set ligger 100 meter fra ...
Telefon: 51233918 
www.123hjemmeside.dk/
fjellebroen
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WWW.LPPENSION.DK

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

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 Skoleleder-Nyt.

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 3.900/uge.

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

Skolerejser - 70 22 88 70 - www.alfatravel.dk

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Europas STORBYER 
Prag  6 dg.  fra. 1.465,-  Budapest 6 dg.  fra 1.565,-
Berlin 4 dg.  fra  1.395,- Paris  6 dg.   fra 1.845,-
Inkl. bus, 3 nætter med morgenmad
Priserne er ved samrejse og fuld bus.
Forhør på London, Krakow, Rom, Barcelona, Amsterdam

AKTIVE rejseprogrammer  
Norge – Troll Mountain  3 dg. fra 1.345,-
Inkl. 3 aktiviteter, hytte /lavo, færge til Hirtshals 
Tjekkiet – Bøhmiske Paradis 6 dg.   fra 1.885,-
Inkl. bus, aktiv. i 3 dage, helpension, og udflugt til Prag
2 aktivitetsdage og én nat i Prag  fra 1.695,-

Inklusion og Ledelse i folkeskolen

Uddannelses- og kursustilbud

SkolenSputnik
Jesper Tellerup Larsen
www.skolensputnik.dk
jla@skolensputnik.dk

Cand.psych.
Pia Laursen

www.pialaursen.dk
pl@pialaursen.dk

	

Kurser

Pia Laursen
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Så kan de lærer det / 15

Mystisk lærer hader ikke 
Pia kjærsgaard

for korte NYHeDer

Det anslås, at op mod fem procent af be-
folkningen lider af varierende grader af 
ordblindhed, men flere skoler har vanskeligt 
ved at afkode problemet, og det kan få kon-
sekvenser. »Vi tester ikke for blindhed over 
for ordblindhed her i kommunen«, siger en 
læsekonsulent fra Høje-Taastrup, »vi vil ikke 
sætte etiketter på skoler«. Konsulenten an-
erkender dog, at nogle skoler kan have van-
skeligere end andre skoler ved at skelne de 
mange læseres færdigheder fra hinanden. 

Formanden for læsekonsulenterne 
mener, at skolerne har krav på at få en 
diagnose, så de kan gøre noget ved pro-
blemet. »Vi er ikke bange for at kalde det 
ordblindhedblindhed. Og skoler, som har 
disse vanskeligheder, bør få de nødvendige 
hjælpemidler stillet til rådighed«, siger kon-
sulenten og tilføjer: »Det er jo vigtigt at få 
fortalt, at skoler, der måske ikke er så gode 
til ordblindhed, ikke nødvendigvis er dumme 
skoler. Den skole, Einstein gik på, var for ek-
sempel ordblindblind«.

Mange skoler  
kan ikke læse 
ordblinde

Ved Morten Riemann

Under en meningsudveksling onsdag 
på et lærerværelse i en københavnsk 
forstad kom det frem, at en kol-
lega tilsyneladende ikke hader Pia 
Kjærsgaard, som resten af lærerkol-
legiet ellers er enige om. I løbet af 
diskussionen, der tog udgangspunkt 
i partilederens forsøg for nylig som 
folkeskolelærer i TV 2-programmet 
»Velkommen til virkeligheden«, afslø-
rede læreren synspunkter, som af flere 
kolleger betegnes som »mystiske«. 

»Virkelig mystisk«, fortæller en kol-
lega. »Jeg troede bare, at vi var enige 
om, at vi folkeskolelærere bør være 
rummelige og nuancerede. At vi skal 
afspejle det omkringliggende sam-
fund, ikke? Men så sidder han pludse-
lig dér og virker slet ikke, som om han 
hader Dansk Folkeparti. Vi blev ærligt 
talt chokerede, ham får vi svært ved 
at stole på fremover. Måske læser han 
ikke engang Politiken? Mystisk er han, 
meget mystisk«.

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 optræ-
der i artiklerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.

Hende, der hele tiden 
ville bomme smø-
ger til lærerfesten, 
bemærkelsesværdigt 
kompromisløs på 
Facebook om nye  
rygeregler.

19 sovende elever i 
nyt tøj til undervisning 
tirsdag formiddag 
tyder på vellykket blå 
mandag.

Hvorfor er det altid 
idrætslærer Lis, der 
skal afkalke kaffe-
maskinen?

Upassende nynnever-
sion af ABBA’s When 
I Kissed the Teacher 
hørt ud ad lærerværel-
ses vindue.
 
Overskudsagtig sko-
les åbenbart meget 
store problemer med 
iPads kan ikke rigtig 
imponere forstadssko-
le, der kæmper med 
16 forskellige kultur-
baggrunde og ret  
meget ADHD.

Klar til det 

 nye sKoleår?
MateMatiKvurdering 0. Klasse
Et materiale til at vurdere elevernes kompetencer i 
matematik i slutningen af 0. klasse. Materialet indeholder 
opgaver til at vurdere elevernes kunnen bl.a. inden for 
følgende områder:

• Talrækken
• Antalsforståelse
• Addition og subtraktion
• Mønstre og former
• Skrive tal og regnestykker

sprogvurdering 0. Klasse
Materialet opfylder kravene til den obligatoriske 
sprogvurdering i 0. klasse og indeholder opgaver inden for:

• Lytteforståelse
• Ordkendskab
• Bogstavkendskab
• Fonemopmærksomhed

læs Mere og bestil på www.dpf.dK, info@dpf.dK eller tlf. 4546 0050.

P O U L E R I K J E N S E N & I N G E R - L I S E J Ø R G E N S E N

D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G
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Hvad er forholdsord? 10

Hvad skrives med stort? 12

Er det navneform eller nutid? 14

Da cyklen var en maskine 16

Lav tillægsord 18

Stort og småt 20

Hvad er stærkt bøjede udsagnsord? 22

Er det å eller aa? 24

Lær om kort og lang tillægsform 26

Hvad skrives i ét eller flere ord? 28

Sådan staver du talord 30

Sådan bruges : og ? 32

Fremmede ord 34

Det er dansk, det er dejligt! 36

Rigtige eller forkerte ord 38

Diktater med 1-ord (Grønne diktater) 42-46

Diktater med 2-ord (Gule diktater) 47-51

Diktater med 3-ord (Røde diktater) 52-56

Dine egne fejlord 57-59

Oversigt over grammatik 60-61

Ordliste for 5. klasse 61-64

S T A V 5

Stavning og grammatik for 5. klasse

Poul Erik Jensen og Inger-Lise Jørgensen

© 2001 Dansk psykologisk Forlag

Forlagsredaktion: Lone Berg Jensen

Grafisk tilrettelæggelse:

Kjeld Pedersen

Illustration: Jesper Deleuran

Omslag: Art/Grafik

Sat med: Palatino

Tryk: Color Print A/S

1. udgave, 11. oplag 2006

ISBN-10:  87 7706 252 3

ISBN-13:  978 87 7706 252 0

Printed in Denmark 2006

Fotokopiering forbudt

Ifølge dansk lov og aftaler

med CopyDan er enhver foto-

kopiering også af enkeltsider 

af dette hæfte forbudt. 

Oplysninger om hæfternes pris, 

brochure over systemet m.m. 

kan ses på www.dpf.dk

Bestilling og yderligere oplysninger:

Dansk psykologisk Forlag

Kongevejen 155, 2830 Virum

Telefon 3538 1655

Fax 3538 1665

Elevbøger  Lærerens facitbøger
Hver bog indeholder bl.a.: Indeholder side for side facitliste, forslag
Metodik til fælles arbejde, individuelle til løsninger af opgaver, staveregler samt
opgaver, differentierede diktater, sproglige og pædagogiske kommentarer.
grammatik, ordlister m.m.

STAV 2 Facit til STAV 2
80 sider. ISBN: 7706 354 6 76 sider. ISBN: 7706 387 2

STAV 3 Facit til STAV 3
64 sider. ISBN: 7706 250 7 64 sider. ISBN: 7706 388 0

STAV 4 Facit til STAV 4
64 sider. ISBN: 7706 251 5 66 sider. ISBN: 7706 389 9

STAV 5 Facit til STAV 5
64 sider. ISBN: 7706 252 3 60 sider. ISBN: 7706 390 2

STAV 6 Facit til STAV 6
64 sider. ISBN: 7706 253 1 58 sider. ISBN: 7706 391 0

STAV 7 Facit til STAV 7
64 sider. ISBN: 7706 255 8 60 sider. ISBN: 7706 392 9

STAV 8 Facit til STAV 8
64 sider. ISBN: 7706 355 4 62 sider. ISBN: 7706 393 7

STAV huset
Plakat med tilhørende vejledning
ISBN: 7706 368 6

D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

45465_om_stav 5_6.0  27/04/06  12:02  Side 2

s t a v
M A R G O T J E N S E N ,  P O U L E R I K J E N S E N & I N G E R - L I S E J Ø R G E N S E N,6

D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

Stavning og 
grammatik

Indhold i  S TAV 6,6
Systemet STAV består  af

S T A V  6

Stavning og grammatik for 6. klasse

Margot Jensen, Poul Erik Jensen og

Inger-Lise Jørgensen

© 2002 Psykologisk Forlag A/S

Forlagsredaktion: Lone Berg Jensen

Grafisk tilrettelæggelse:

Kjeld Pedersen

Illustration: Jesper Deleuran

Omslag: Art/Grafik

Sat med: Palatino

Tryk: Color Print A/S

1. udgave, 7. oplag 2006

ISBN-10: 87 7706 253 1

ISBN-13: 978 87 7706 253 7

Printed in Denmark 2006

Fotokopiering forbudt

Ifølge dansk lov og aftaler

med CopyDan er enhver foto-

kopiering også af enkeltsider 

af dette hæfte forbudt.

Oplysninger om hæfternes pris,

brochure om systemet m.m.

kan ses på www.dpf.dk

Bestilling og yderligere oplysninger:

Dansk psykologisk Forlag 

Kongevejen 155, 2830 Virum

Telefon  3538 1655

Fax   3538 1665

salg@dpf.dk

Er det endelsen -ene eller -ende? 2

Sådan kan du bøje ord 4

Særlige navneord i flertal 6

Sæt ordene sammen 8

Tillægsord i flertal 10

Kort og godt 12

Forstavelser 14

Sproget ændrer sig 16

Ord, der staves med bogstavet c 18

På jagt efter stavefejl 20

Kend ordenes betydning 22

Skal der -t til slut? 24

Nogle fremmedord 26

Er det ét eller to ord? 28

Det vanskelige r 30

Sådan bruges ”  ” 32

Hvad er stedord? 34

Brevet til skatten 36

Lær biord at kende 38

Godt dansk – og dårligt 40

Diktater med 1-ord (Grønne diktater) 42-46

Diktater med 2-ord (Gule diktater) 47-51

Diktater med 3-ord (Røde diktater) 52-56

Hvilke fejl laver du? 57-59

Oversigt over grammatik 60-61

Ordliste 62-64

Elevbøger  Lærerens facitbøger
Hver bog indeholder bl.a.: Indeholder side for side facitliste, forslag
Metodik til fælles arbejde, individuelle til løsninger af opgaver, staveregler samt
opgaver, differentierede diktater, sproglige og pædagogiske kommentarer.
grammatik, ordlister m.m.

STAV 2 Facit til STAV 2
80 sider. ISBN: 7706 354 6 76 sider. ISBN: 7706 387 2

STAV 3 Facit til STAV 3
64 sider. ISBN: 7706 250 7 64 sider. ISBN: 7706 388 0

STAV 4 Facit til STAV 4
64 sider. ISBN: 7706 251 5 66 sider. ISBN: 7706 389 9

STAV 5 Facit til STAV 5
64 sider. ISBN: 7706 252 3 60 sider. ISBN: 7706 390 2

STAV 6 Facit til STAV 6
64 sider. ISBN: 7706 253 1 58 sider. ISBN: 7706 391 0

STAV 7 Facit til STAV 7
64 sider. ISBN: 7706 255 8 60 sider. ISBN: 7706 392 9

STAV 8 Facit til STAV 8
64 sider. ISBN: 7706 355 4 62 sider. ISBN: 7706 393 7

STAV huset
Plakat med tilhørende vejledning
ISBN: 7706 368 6

D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

45466_om_stav 6_6.0  27/04/06  12:24  Side 2

         

s t a v,7
D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A GD A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

Stavning og 
grammatik

Indhold i  S TAV 7,7
Systemet STAV består  af

S T A V  7

Stavning og grammatik for 7. klasse

Margot Jensen, Poul Erik Jensen og

Inger-Lise Jørgensen

© 2002 Psykologisk Forlag A/S

Forlagsredaktion: Lone Berg Jensen

Grafisk tilrettelæggelse:

Kjeld Pedersen

Illustration: Jesper Deleuran

Omslag: Art/Grafik

Sat med: Palatino

Tryk: Color Print A/S

1. udgave, 6. oplag 2006

ISBN-10: 87 7706 255 8

ISBN-13: 978 87 7706 255 1

Printed in Denmark 2006 

Fotokopiering forbudt

Ifølge dansk lov og aftaler

med CopyDan er enhver foto-

kopiering også af enkeltsider 

af dette hæfte forbudt.

Oplysninger om hæfternes pris, 

brochure om systemet m.m. 

kan ses på www.dpf.dk

Bestilling og yderligere oplysninger:

Dansk Psykologisk Forlag

Kongevejen 155, 2830 Virum

Telefon  3538 1655

Fax  3538 1665

Låneord 2

Sommermarked 4

Hvordan staves [-sjon]? 6

Sæt ordene sammen 8

Svære endelser 10

Stort og småt 12

Hvad er afledning? 14

Gammeldags stavning 16

Hvad er rigtigt sprog? 18

Hvad en computer ikke kan 20

Bogstaver, der ikke udtales 22

Biord 24

Ord med anderledes udtale 26

Ét eller to ord – forskellig betydning 28

Udvid dit ordforråd 30

Se’fø’li ka’ det bru’es 32

Sådan staves fremmedord 34

Hvor er der punktum i forkortelser? 36

Kort og godt om ental og flertal 38

Godt dansk – og dårligt 40

Diktater med 1-ord (Grønne diktater) 42-46

Diktater med 2-ord (Gule diktater) 47-51

Diktater med 3-ord (Røde diktater) 52-56

Hvilke fejl laver du? 57-59

Oversigt over grammatik 60-61

Ordliste 62-64

M A R G O T J E N S E N ,  P O U L E R I K J E N S E N & I N G E R - L I S E J Ø R G E N S E N

D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

Elevbøger  Lærerens facitbøger
Hver bog indeholder bl.a.: Indeholder side for side facitliste, forslag
Metodik til fælles arbejde, individuelle til løsninger af opgaver, staveregler samt
opgaver, differentierede diktater, sproglige og pædagogiske kommentarer.
grammatik, ordlister m.m.

STAV 2 Facit til STAV 2
80 sider. ISBN: 7706 354 6 76 sider. ISBN: 7706 387 2

STAV 3 Facit til STAV 3
64 sider. ISBN: 7706 250 7 64 sider. ISBN: 7706 388 0

STAV 4 Facit til STAV 4
64 sider. ISBN: 7706 251 5 66 sider. ISBN: 7706 389 9

STAV 5 Facit til STAV 5
64 sider. ISBN: 7706 252 3 60 sider. ISBN: 7706 390 2

STAV 6 Facit til STAV 6
64 sider. ISBN: 7706 253 1 58 sider. ISBN: 7706 391 0

STAV 7 Facit til STAV 7
64 sider. ISBN: 7706 255 8 60 sider. ISBN: 7706 392 9

STAV 8 Facit til STAV 8
64 sider. ISBN: 7706 355 4 62 sider. ISBN: 7706 393 7

STAV huset
Plakat med tilhørende vejledning
ISBN: 7706 368 6

42146_om_stav 7_6.0  27/04/06  12:27  Side 2

         

s t a v,8
D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

Indhold i  S TAV 8

D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

,8
Systemet STAV består  af

S T A V  8

Stavning og grammatik for 8. klasse

Margot Jensen, Poul Erik Jensen og 

Inger-Lise Jørgensen

© 2003 Psykologisk Forlag A/S

Forlagsredaktion: Lone Berg Jensen

Grafisk tilrettelæggelse: Kjeld Pedersen

Illustrationer: Jesper Deleuran

Omslag: Art/Grafik

Sat med: Palatino

Tryk: Color Print A/S

1. udgave, 4. oplag 2006

ISBN-10: 87 7706 355 4

ISBN-13: 978 87 7706 355 8

Printed in Denmark 2006

Fotokopiering forbudt

Ifølge dansk lov og aftaler

med CopyDan er enhver foto-

kopiering også af enkeltsider 

af dette hæfte forbudt.

Oplysninger om hæfternes pris, 

brochure om systemet m.m.

kan ses på www.dpf.dk

Bestilling og yderligere oplysninger:

Dansk Psykologisk Forlag

Kongevejen 155, 2830 Virum

Telefon 3538 1655

Fax 3538 1665

Ny stavning 2

90 kerneord 4

Variér dit sprog 6

Det trækker ned 8

Er det ét eller flere ord? 10

Til dig, der vil noget ekstra 12

På jagt efter stavefejl 14

Netikette 16

Engelsk på dansk 18

Hvordan udtales -ment? 20

Ord, der tit forveksles 22

Andre ord, som er svære at skelne 24

Hej Sverige 26

Hei Norge 27

Almindelige sprogfejl 28

Hvordan skrives sammensatte ord? 30

Godt dansk – og dårligt! 34

90 kerneord 37

Diktater med 1-ord 39-47

Diktater med 2-ord 48-56

Hvilke fejl laver du? 57-59

Oversigt over grammatik 60-61

Ordliste 62-64

M A R G O T J E N S E N ,  P O U L E R I K J E N S E N &   I N G E R - L I S E J Ø R G E N S E N

Elevbøger  Lærerens facitbøger
Hver bog indeholder bl.a.: Indeholder side for side facitliste, forslag
Metodik til fælles arbejde, individuelle til løsninger af opgaver, staveregler samt
opgaver, differentierede diktater, sproglige og pædagogiske kommentarer.
grammatik, ordlister m.m.

STAV 2 Facit til STAV 2
80 sider. ISBN: 7706 354 6 76 sider. ISBN: 7706 387 2

STAV 3 Facit til STAV 3
64 sider. ISBN: 7706 250 7 64 sider. ISBN: 7706 388 0

STAV 4 Facit til STAV 4
64 sider. ISBN: 7706 251 5 66 sider. ISBN: 7706 389 9

STAV 5 Facit til STAV 5
64 sider. ISBN: 7706 252 3 60 sider. ISBN: 7706 390 2

STAV 6 Facit til STAV 6
64 sider. ISBN: 7706 253 1 58 sider. ISBN: 7706 391 0

STAV 7 Facit til STAV 7
64 sider. ISBN: 7706 255 8 60 sider. ISBN: 7706 392 9

STAV 8 Facit til STAV 8
64 sider. ISBN: 7706 355 4 62 sider. ISBN: 7706 393 7

STAV huset
Plakat med tilhørende vejledning
ISBN: 7706 368 6

Stavning og 
grammatik

42147_om_stav 8_6.0  27/04/06  12:31  Side 2

         

D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

P O U L E R I K J E N S E N & I N G E R - L I S E J Ø R G E N S E N

Stavning og
grammatik

Indhold i  S TAV 3

Systemet STAV består  af

Kan du høre lyde? 2

Sådan deler du ord 4

Hvilke lyde gemmer sig i ordet? 6

Pas på ord med r 8

Hvordan slutter ordet? 10

Hvordan staves     ?  12

Kan du høre kort/lang vokal? 14

Er det       eller     ? 15

Er det       eller     ? 16

Hvad er navneord? 18

Lær disse regler 20

Sådan får navneord flertal 22

Navneord, der er anderledes 24

Er der én eller to konsonanter? 26

Hvad er tillægsord? 28

Hvad er udsagnsord? 30

Lær at bruge udsagnsord 32

Stumme bogstaver 34

Ord, der kan drille 36

Hvad skrives med stort? 38

Diktater med 1-ord (Grønne diktater) 44-47

Diktater med 2-ord (Gule diktater) 48-51

Diktater med 3-ord (Røde diktater) 52-55

Dine egne fejlord 56-58

Oversigt over grammatik 59-60

Ordliste for 3. klasse  (1.026 ord) 61-64

Fotokopiering forbudt

Ifølge dansk lov og aftaler 

med CopyDan er enhver foto-

kopiering også af enkeltsider 

af dette hæfte forbudt.

Oplysninger om hæfternes pris, 

brochure over systemet m.m. 

kan ses på www.dpf.dk

Bestilling og yderligere oplysninger:

Dansk Psykologisk Forlag

Kongevejen 155, 2830 Virum

Telefon 3538 1655

Fax 3538 1665

salg@dpf.dk

S T A V 3

Stavning og grammatik for 3. klasse

Poul Erik Jensen og Inger-Lise Jørgensen

© 2001 Dansk psykologisk Forlag

Forlagsredaktion: Lone Berg Jensen

Grafisk tilrettelæggelse: 

Kjeld Pedersen

Illustration: Jesper Deleuran

Omslag: Art/Grafik

Sat med: Palatino

Tryk: Color Print A/S

1. udgave, 11. oplag 2006

ISBN-10: 87 7706 250 7

ISBN-13: 978 87 7706 250 6

Printed in Denmark 2006

e

æ

e

e

i

Elevbøger  Lærerens facitbøger
Hver bog indeholder bl.a.: Indeholder side for side facitliste, forslag
Metodik til fælles arbejde, individuelle til løsninger af opgaver, staveregler samt
opgaver, differentierede diktater, sproglige og pædagogiske kommentarer.
grammatik, ordlister m.m.

STAV 2 Facit til STAV 2
80 sider. ISBN: 7706 354 6 76 sider. ISBN: 7706 387 2

STAV 3 Facit til STAV 3
64 sider. ISBN: 7706 250 7 64 sider. ISBN: 7706 388 0

STAV 4 Facit til STAV 4
64 sider. ISBN: 7706 251 5 66 sider. ISBN: 7706 389 9

STAV 5 Facit til STAV 5
64 sider. ISBN: 7706 252 3 60 sider. ISBN: 7706 390 2

STAV 6 Facit til STAV 6
64 sider. ISBN: 7706 253 1 58 sider. ISBN: 7706 391 0

STAV 7 Facit til STAV 7
64 sider. ISBN: 7706 255 8 60 sider. ISBN: 7706 392 9

STAV 8 Facit til STAV 8
64 sider. ISBN: 7706 355 4 62 sider. ISBN: 7706 393 7

STAV huset
Plakat med tilhørende vejledning
ISBN: 7706 368 6

D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

43314_om_stav 3_6.0  27/04/06  11:55  Side 2

P O U L E R I K J E N S E N & I N G E R - L I S E J Ø R G E N S E N

D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

Stavning og 
grammatik

Indhold i  S TAV 4

Systemet STAV består  af

Kan man høre, hvordan det staves? 2

Lyt efter kort og lang vokal 4

Hvilken vokal er det? 6

Vokaler, der driller 8

Forlyd og udlyd 10

Lyden fra næsen 12

Stumme bogstaver 14

Svære stumme bogstaver 16

Konsonanter, vi tit bytter om på 18

Én eller to konsonanter? 20

Navneord 22

Lær at kende egennavne 24

Tillægsord 26

Talord 28

Udsagnsord 30

Ord, der betyder næsten det samme 32

Ord inde i ord 34

Svære staveord 36

Kender du forskel? 38

Kan du sætte punktum? 40

Diktater med 1-ord (Grønne diktater) 44-47

Diktater med 2-ord (Gule diktater) 48-51

Diktater med 3-ord (Røde diktater) 52-55

Dine egne fejlord 56-58

Oversigt over grammatik 59-60

Ordliste for 4. klasse  (1.104 ord) 61-64

S T A V 4

Stavning og grammatik for 4. klasse

Poul Erik Jensen og Inger-Lise Jørgensen

© 2001 Dansk psykologisk Forlag

Forlagsredaktion: Lone Berg Jensen

Grafisk tilrettelæggelse: 

Kjeld Pedersen

Illustration: Jesper Deleuran

Omslag: Art/Grafik

Sat med: Palatino

Tryk: Color Print A/S

1. udgave, 9. oplag 2006

ISBN-10: 87 7706 251 5

ISBN-13: 978 87 7706 251 3

Printed in Denmark 2006

Fotokopiering forbudt

Ifølge dansk lov og aftaler 

med CopyDan er enhver foto-

kopiering også af enkeltsider 

af dette hæfte forbudt.

Oplysninger om hæfternes pris, 

brochure over systemet m.m. 

kan ses på www.dpf.dk

Bestilling og yderligere oplysninger:

Dansk Psykologisk Forlag

Kongevejen 155, 2830 Virum

Telefon 3538 1655

Fax 3538 1665

Elevbøger  Lærerens facitbøger
Hver bog indeholder bl.a.: Indeholder side for side facitliste, forslag
Metodik til fælles arbejde, individuelle til løsninger af opgaver, staveregler samt
opgaver, differentierede diktater, sproglige og pædagogiske kommentarer.
grammatik, ordlister m.m.

STAV 2 Facit til STAV 2
80 sider. ISBN: 7706 354 6 76 sider. ISBN: 7706 387 2

STAV 3 Facit til STAV 3
64 sider. ISBN: 7706 250 7 64 sider. ISBN: 7706 388 0

STAV 4 Facit til STAV 4
64 sider. ISBN: 7706 251 5 66 sider. ISBN: 7706 389 9

STAV 5 Facit til STAV 5
64 sider. ISBN: 7706 252 3 60 sider. ISBN: 7706 390 2

STAV 6 Facit til STAV 6
64 sider. ISBN: 7706 253 1 58 sider. ISBN: 7706 391 0

STAV 7 Facit til STAV 7
64 sider. ISBN: 7706 255 8 60 sider. ISBN: 7706 392 9

STAV 8 Facit til STAV 8
64 sider. ISBN: 7706 355 4 62 sider. ISBN: 7706 393 7

STAV huset
Plakat med tilhørende vejledning
ISBN: 7706 368 6

D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

43315_om_stav 4_6.0  27/04/06  11:58  Side 2

s t a v,2
D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

Indhold i  S TAV 2

D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

,2
Systemet STAV består  af

S T A V  2

Stavning og grammatik for 2. klasse

Margot Jensen, Poul Erik Jensen og

Inger-Lise Jørgensen

© 2003 Psykologisk Forlag A/S

Forlagsredaktion: Lone Berg Jensen

Grafisk tilrettelæggelse: 

Kjeld Pedersen

Illustration: Jesper Deleuran

Omslag: Art/Grafik

Sat med: Palatino

Tryk: Color Print A/S

1. udgave, 5. oplag 2006

ISBN-10: 87 7706 354 6

ISBN-13: 978 87 7706 354 1

Printed in Denmark 2006

Fotokopiering forbudt

Ifølge dansk lov og aftaler

med CopyDan er enhver foto-

kopiering også af enkeltsider 

af dette hæfte forbudt.

Oplysninger om hæfternes pris, 

brochure over systemet m.m.

kan ses på www.dpf.dk

Bestilling og yderligere oplysninger:

Dansk Psykologisk Forlag

Kongevejen 155, 2830 Virum

Telefon 3538 1655

Fax 3538 1665

Kan du alfabetet? 2
Lyt og skriv 1 3
Stavelser 4
Navne på ting 6
Lyt og skriv 2 7
Fletord 8
Hvad kan du gøre? 10
Lyt og skriv 3 11
Hvad hedder du, og hvor bor du? 12
Ål rimer på mål 14
Lyt og skriv 4 15
Her skrives sætninger 16
En bestemt ting 18
Lyt og skriv 5 19
Ord, der fortæller 20
Her er der flere 22
Lyt og skriv 6 23
Kender du punktum? 24
Hvad gjorde du i går? 26
Lyt og skriv 7 27
Det svære d 28
Bogstaver, der driller 30
Lyt og skriv 8 31
Lav nye ord 32
Hvordan er tingene? 34
Lyt og skriv 9 35
Hvor mange er der? 36
Find ord og digt med 38

Diktater 42-73
Træning i kerneord 42-72
Dine egne fejlord 74-75
Ordliste for 2. klasse (982 ord) 76-80
Skriv sådan 80

M A R G O T J E N S E N ,  P O U L E R I K J E N S E N & I N G E R - L I S E J Ø R G E N S E N

Stavning og grammatik

Elevbøger  Lærerens facitbøger
Hver bog indeholder bl.a.: Indeholder side for side facitliste, forslag
Metodik til fælles arbejde, individuelle til løsninger af opgaver, staveregler samt
opgaver, differentierede diktater, sproglige og pædagogiske kommentarer.
grammatik, ordlister m.m.

STAV 2 Facit til STAV 2
80 sider. ISBN: 7706 354 6 76 sider. ISBN: 7706 387 2

STAV 3 Facit til STAV 3
64 sider. ISBN: 7706 250 7 64 sider. ISBN: 7706 388 0

STAV 4 Facit til STAV 4
64 sider. ISBN: 7706 251 5 66 sider. ISBN: 7706 389 9

STAV 5 Facit til STAV 5
64 sider. ISBN: 7706 252 3 60 sider. ISBN: 7706 390 2

STAV 6 Facit til STAV 6
64 sider. ISBN: 7706 253 1 58 sider. ISBN: 7706 391 0

STAV 7 Facit til STAV 7
64 sider. ISBN: 7706 255 8 60 sider. ISBN: 7706 392 9

STAV 8 Facit til STAV 8
64 sider. ISBN: 7706 355 4 62 sider. ISBN: 7706 393 7

STAV huset
Plakat med tilhørende vejledning
ISBN: 7706 368 6

42133_om_stav 2_6.0  27/04/06  11:53  Side 2

         

s t a v
0

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

LISBET BJERG OG INGER-LISE JØRGENSEN

k
a b c d

Elevbøger
STAV 0-1 indeholder:

Metodik til fælles arbejde, 

bogstavgennemgang, sider til 

bogstavskrivning, små tekster, 

individuelle opgaver,  

ekstraopgaver m.m.

STAV 2-8 indeholder bl.a.:

Metodik til fælles arbejde,  

individuelle opgaver,  

differentierede diktater,  

grammatik, ordlister m.m.

FØR STAV 0
80 sider. ISBN 7706 205 6

FØR STAV 1
80 sider. ISBN 7706 222 3

STAV2
80 sider. ISBN 7706 354 6

STAV 3
64 sider. ISBN 7706 250 7

STAV 4
64 sider. ISBN: 7706 251 5

STAV 5
64 sider. ISBN: 7706 252 3

STAV 6
64 sider. ISBN: 7706 253 1

STAV 7
64 sider. ISBN: 7706 255 8

STAV 8
64 sider. ISBN: 7706 355 4

STAV huset
Plakat med tilhørende vejledning

ISBN: 7706 368 6

Systemet STAV består af
STAV 0
Bogstavgennemgang for 0. klasse
Lærervejledning

Lisbet Bjerg og Inger-Lise Jørgensen
© 2008 Psykologisk Forlag

Forlagsredaktion: Lone Berg Jensen
Grafisk tilettelæggelse: Jesper Frederiksen
Illustration: Annette Carlsen
Omslag: Jesper Frederiksen
Sat med: LeMonde Journal
Tryk: Xxxxxxxxxxxxx

1. udgave, 1. oplag 2008
ISBN: 978 7706 2056
Printed in Denmark 2008

Fotokopiering forbudt
Ifølge dansk lov og aftaler med CopyDan er enhver 
fotokopiering også af enkeltsider af dette hæfte forbudt.

Oplysninger om hæfternes pris, brochure over 
systemet m.m. kan ses på www.dpf.dk Bestilling og 
yderligere oplysninger:

Dansk psykologisk Forlag
Kongevejen 155, 2830  Virum
Telefon 3538 1655
Fax 3538 1665
salg@dpf.dk

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Lærerens facitbøger
Indeholder side for side facitliste, 

forslag til løsninger af opgaver,  

staveregler samt sproglige og  

pædagogiske kommentarer.

Lærerens bog til STAV 0
88 sider. ISBN: 7706 212 4

Lærerens bog til STAV 1
88 sider. ISBN: 7706 224 7

Facit til STAV 2
76 sider. ISBN: 7706 387 2

Facit til STAV 3
64 sider. ISBN: 7706 388 0

Facit til STAV 4
66 sider. ISBN: 7706 389 9

Facit til STAV 5
60 sider. ISBN: 7706 390 2

Facit til STAV 6
60 sider. ISBN: 7706 391 0

Facit til STAV 7
60 sider. ISBN: 7706 392 9

Facit til STAV 8
60 sider. ISBN: 7706 393 7

s t a v
1

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

LISBET BJERG OG INGER-LISE JØRGENSEN

s
b a k v

Elevbøger
FØR STAV 0-1 indeholder:

Metodik til fælles arbejde, 

bogstavgennemgang, sider til 

bogstavskrivning, små tekster, 

individuelle opgaver,  

ekstraopgaver m.m.

STAV 2-8 indeholder bl.a.:

Metodik til fælles arbejde,  

individuelle opgaver,  

differentierede diktater,  

grammatik, ordlister m.m.
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fortsæt danskundervisningen med stav 
– nu med stav digital
Et systematisk stavemateriale til 0.-8. klasse, som opfylder kravene i Fælles Mål. Indeholder oplæg 
til både fælles undervisning i klassen og individuelt arbejde. 

stav digital – gratis
Til det nye skoleår findes alle STAV-systemets elevbøger i en elektronisk udgave. 
Denne giver læreren mulighed for på en nem måde at gennemgå opgaver, diktater, 
grammatik, staveregler, finde ord i ordlisten, rette sammen med eleverne mv. på interaktivt 
whiteboard.

STAV Digital kan downloades gratis til det klassetrin, man har købt stavehæfter til.

Børnehaveklasselederen har med udgivelsen fået et godt pædagogisk 
redskab til tilrettelæggelsen af en differentieret undervisning.

– Pia Weise Pedersen, Folkeskolen

sprogvurdering 
bogstavKendsKab 
0.-1. Klasse
Bogstavkendskab er en vigtig forud-
sætning for at komme godt i gang med 
læsningen.

I materialet Sprogvurdering Bog-
stavkendskab er det nemt at vurdere 
elevens bogstavkendskab. Her testes 
elevens visuelle kendskab til alfabetets 
store og små bogstaver og elevens egen 
skrivning af de store og små bogstaver.

Forudbestil på info@dpf.dk eller tlf. 
4546 0050.
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